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 ةعوسوملا ةملك
 .. هللا لوسر اي كمظعأ ام

 .. هللا لوسر تيب لهأ اي مكمظعأ امو
 يف ةقالمع ةسردم متدّيشو ,ةحلاصلا ةفرعملا نم احئاش احرص متينب دقف
 ءانب يف ةلماشو ةلماكتم ةيفرعم ةموظنم متمقأو ؛حيحصلا يناسنإلا ركفلا

 اهل ليثم ال ةراضح

 ًالقح )1 هتيب لهأو لوسرلا عدي ملف .. لام لك ينو .. لقح لك يف
 يحولا نم ةاقتسملا مهمرلع نم ةيرشبلا اودنفرو الإ ةفرعملا لوقح نم

 ,ءامسلاو

 يف .. ةلداعلا ةلودلا ءانب يف .. ةحيحصلا ةديقعلاو ركفلا سسأ يف

 ةرسألاو ناسنإلا هانب يف .. ةليبنلا ميقلاو قالخألا يف .. نوناقلاو ةعيرشلا

 لوطر ةحصلاو جالعلاو بطلا يف ىتحو .. ميلس ديشر عمتجم عنص يف ..
 - مهيلع هللا مالس - ةمخضلا ةيركفلا مهتموظنم ين دمت كنإف .. رمعلا

 ,لوقحلا هذه ىلع نيِمّيقلا ىلع مزلي يتلا تاداشرإلا نم ًالئاه ًانوزحت

 جاتحت يتلا ةديرفلا ئنآللاب ةرخاز رامحب اهنإف ءاهنم ةدافتسالاو اهتسارد
 .روصعلا لك يف اهيلا ةيرشبلا

 ءاورشتنا دق ىضرملاو ترثك دق ضارمألا ثيح ءاذه انرصع يفو

 تاعمتجا اًمع قلقلاو بارطضالا و ,رّوطتو رّيغت دق ةيمويلا ةايحلا ماظنو
 لك ىلع اهتامصب ترفح دق ةيعانصلا ايجولونكتلا ةلجعو .ةيرشبلا
 ةيداشرإلا روذجلا ىلا عوجرلل ىوصق ةّسام ةجاحب ةيرشبلا تحبصأ «ءيش

 هامسلا قلاخ نم ةعبان اهنإ ثيح ءءامسلا ةراضح نم ةلقتسملا ةيركفلا



 رمعلا لوطو ةحبصلا 3 ٠

 ىلإ ىصلأ اهنأ نذإ كش الف ءاهيلع نينكاسلا رشبلا قلاخو ضرالا قلاخو
 ىلع نميهت ةيوامسلا تاداشرإلا هذه نأل ءريغ ال عقاولا يه لب .عقاولا

 .اهحلاصم ليطعت ىلإ يدؤيامو اهل حلصي امو اهرارسأو ةيرشبلا تاجاح لك
 يَ ىفطصملا لوسرلا ةعوسوم تأر ميظعلا يناسنإلا ببسلا اذه

 نوزخملا كلذ جارختسال لمعلا ,يرشبلا ركفلا ديشرت ين اهنم ةمهاسم

 ةحصلاو جالعلاو ةياقولاو بطلا لوقح يف ديشرلا يراضحلا و يملعلا
 .ءامسلاب ةلصتملا ةمامإلاو ةوبنلا نيعم نم ةماعلا

 :نايزيربت سابع لضافلا ةمالعلا يخأ قاشلا لمعلا اذه ىدصت دقو

 !يف تْعِبط تادلجم ةثالث نم ةنيمث ةيسلع ةعومجم فيلاتب ماق ثيح
 ةربنلا نيعم نم كلذ لك ؛صاخلا جالعلاو ماعلا جالعلاو ضارمالا

 ءابطالا طاسوأ يف ًاعساو ًالوبق يملعلا زاجمنالا اذه ىقال دقو .ةمامإلاو

 سيردت ةيملعلا تازوحلا ضعب تادب دقو .يمالسإلا بطلاب نيمتسهملاو
 .اهسرادم يف تاساردلا هذه

 يماعلا عمتجما دفرل هقيفوت ماد فلؤلاب تدأ ةّساملا ةجاحلا نكلو

 مولعلا رئاخذ نم ةاقتسم ,رمعلا لوطو ةماعلا ةحصلا لوح ةديرف ةساردب
 ايارز يف َتْعَبَق ااط يتلا رئاخنلا هذه ؛مولظملا انخيرات ربع ةّيسسملا ةيوبلا

 نر قاحلا اهاسانتو ءاهيلا نومتنملا نوملسملا اهيسن ثيح تابتكملا
 ين! انئاعمتجم ,يسانتلاو نايسنلا اذه ةبيرض تّمفَد دق و .امل نودساحلا

 نم ءاحصالا ددع نأ ىرنو الإ موي نم امف ءضارمألا عاونأ ىتشي تيلتبا
 .رثك دق ماقسألا عاونأب نيلتبملا ددعو ؛لق دق سانلا

 عوجرلاب الإ ,ةلماشلا ةيرشبلا ةلضعملا هذه لحل ليبسال نأ ىرن انسنإو
 ,ةماعلا ةحصلا لوقح يف اهتاداشرإ ةعباتمو ةيوامسلا ةلاسرلا نيعم ىلإ



 .... ةعوسوملا ةملك

 تابارطضالا نص ريثك نع ديسعب ميلس عمت ُهانب عيمجلل ىئستيل
 .حورلاو مسجلا يلاجم يف تاساكتنالاو

 بطلا ةرورض لبق ةّحلم ةرورض :ةيرشبلا تاعمتجملا يف ةماعلا ةحصلاف

 821 ةمئالا و لوسرلا تاداشرإ قيبطت انعطتسا ول اننإ ثيح ؛ جالعلاو

 لمجم نم ةيلاع ةيوئم ًةبسن ىدافتن فوسف .ةماعلا ةحصلا لاجم يف

 ,عمتجما و ناسنإلا ّفلت يتلا ماقسألاو ضارمالا

 يف ةيموبلا كتايح لوانتي < ئراقلا يزيزع - كيدي نيب يذلا باتككلا

 ةيسنجلا تاقالعلا ميظنت نمو هليصافت لكب ندبلا ةفاظن نم اهن

 ميلسلا ءاذغلا نمو رفسلاو مونلاو نكسملا نمو سسالملاو ةنيزلا نمو
 موحللاو بوبحلاو تالرقبلا عاونأ نمو رارضالاو تافآلا نع ديعبلا

 لماوع ةياهنلا يف و ةبرشألاو تاورضخلاو هكاوفلا عاونأو اهخبط ةقيرطو
 .رمعلا لوط

 ىنح «باتكلا ةيقادصمب نيقيلا لوصح وه باتكلا ةءارق لبق مهملا و
 ناسنإلا عسقاو ىلع ربثأت تاذ .ة | ةساردلا هذه تاداشرإ نوكت

 لاصتالاو ةمصعلا :يئاهريب الإ نيقيلا اذه لوصحل ليبس الو ؛عمتجملاو

 ءألوأ غيلبتلا ةيعورشم . نيموصعملا مامإلاو لوسرلا ناحنمي نيذلا يحولاب
 .ًايناث مامإلاو لوسرلا هلوقي امب قوثولا نيملسمك نحن اناحنمي و

 رابتخالا ةاعدو ملعلا بابرأ مهو محل انتحيصنف .نيملسملا ريغ دنع امأ
 ةيملعلا مهدهاعمل ٍمئاس ٍةصرف ٌهاطعإ - نومعزي امك - ّرحلا يديرجتلا
 ,ةيوامسلا تاداشرإلا هذه ةيناديم تاءارقتساو ةيرهجم تارابتخا ءارجإل

 ملام انرئاخذ يف اودجو - تالامتحالا نوناق ةقيرط ىلع ولو - امبرلف

 قح اذهو ؛يرشبلا خيراتلا ةليط ةيملعلا مهدوهج يف هيلع ارلصمي
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 يف ةءانبلا اهتمهاسم اهو اهتراضح اهو اهتفاقث اه ةرضحتم ةمأك انل يعيببط

 .خيراتلا ربع مولعلا لوقح عيمج
 ةيملعلا ةمهملا ذهب موقن نأ نيملسمك نحنانب ريدجلا ناك لب

 ... هريغو لحمل اذه يف انثارت قوفت ,رضحتلا مّلاعلل نهربدل كربكلا
 يف ةيملعلا دهاعملاو تاعماجلا يف انيثحابو انئاملع نم برغتسا يننإو

 ةبقح برغلا ضكارت ىذلا رهازلا يملعلا مهخيرات اوسن فيك ءاندالب

 لاحم لك يف انئرحب و انسرادمو انئاملع يدي ىلع دّملتيل نمزلا نم ةليوط
 يربب انوفقثم رهبنا فيك ىرخأ هرم برغتسا و .مولعلا تالاجم نم
 انثارث ارعضخي نأ ةيركفلا مهتاعانت مه حمست ال ٍدح ىلإ ةيبرغلا ةراضسحلا

 ,ةيربحت ةيناديم براجتل ةماعلا ةحصلاو بطلا لوقح يف يمالسإلا

 يف ىمظع ةيعون متالقنو ةرهاب ةيملع زجاعم ىلإ ديدرت نود نم اولصنيل
 ال يراضحلاو يملعلا مادنإلا اذه نإف يروصس يفو .تالاجا هذه لك
 عئاضلا يوامسلا انئارتب ةقثلاو سفنلا ىلع دامتعالا الإ هزاجنإ نود فقي

 ,عّيضلاو

 تاعمتجملا ةمالس ىلع نيصيرحلل نكمي ههلاثمأو بائكلا اذهبو

 هملظ يذلا مولظملا قالمعلا ركفلا اذه رشن يف ةمهاسملا .ةيرشبلا
 - مهتلمج نم نحنو - مِهّلع هيلع نردقاحلا هملظي نأ لبق هيلإ نومتنملا
 انثارت يف ةديجما انروذج ىلإ عوجرلل ةعلاطلا انل ايجأ ديشرت عيطتسن

 .قيفوتلا و نوعلا دمتسن هللا نمو رخازلا يمالسإلا

 يئئاخلا دمحأ نسحم

 ةسدقملا دهشم

 اه 141 / ىلوألا ىدامج ٠١

 م1009 /ويام/ ©



 ىلع هتايح قبطيو ثيدحلا بطلا بابرأ همسري ام ىلع يضمي نم نإ
 ةئهربلاو ةبرجتلا لالخ نم هيلإ اولّصوت ام قلاقد ىلع يرجيو هفئارظ

 عيرسو ئجافم لكشب ةياعرلاو قيبطتلا كلذ نم نكمتي ال ءاصحإلاو

 لصحت ةيلمع يه لب ,دحاو موي يف هتايصوت ىلع هتايح مظتنت ثيمحب
 لمعلاو .رخآلا دعب ءيشلا تامولعملا باستكا رثأ ىلع جيردتلاب

 ىلإ لوصولا لعلو ؛ىرخالا دعب ةدحاولاو ءائيشف ائيش ةيبطلا تايصوتلاب

 ىلع ةايحلا قيبطت نإف ,لايجأ ةدع بقاعت ىلإ ةجاحب ةيئاعلا ةياعرلا بتارم

 خيسرت لهسلا نم سيلو «ةياغلل بعص لمع جهنلا رييغتو ديدج جهنم
 يف ةرضاح ةيح نوكت ثيحب ناهذألا يف ةقيقدلا ةيبطلا تامولعملا كلت لك

 نإف هينيع مامأ لثتمت لاحلا اهاضتقاو ناسنإلا اهجاتحا ام ىتم نهذلا

 ةفيرظلا تايصوتلاو ةيبطلا نيناوقلا نم لئاها نايكلا اذهو يبطلا لمعلا

 نم نييالملا ةماعلا ناهذأ يف اهخيسرتو اهسيسأتب ماق ةضيرعلاو ةليوطلاو
 رم ىلع ةيميلقإلاو ةيلاعلا مالعإلا لئاسو نم ظوحلم معد عم ءابطالا

 لقت ةلحرمو قيبطتلا ةلحرم ىلإ اهقوسم نإف كلذ عصو نينسلا تانم
 عمتجما سفن اهب موقي ىرخا ةيلمع يه جهنمك اهداحآ ذلختاو اف عمتجملا

 .ةيقيقحلا اهتابلطتمو اهعفاود اهو

 ىلع يرتحي رخآلا وهف يمالسإلا يحصلا نايكلا ىلإ رظنلا انفرص ولو
 دق تناكو ديدحلا بطلا هب ءاجامم دقعأو رثكأ ةريثك قلاقدو فئارظ

 ةيلمعلا ةحلسلا ىلإ لزنو ناهذألا يف خيسرتلاو غيلبتلا ةيلمع هيلع ترج

 ربعو مالسإلا ىلإ نيمتنملا نييالم نم ةينضم يعاسمو ةليوط ةدم دعب
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 ىلإ تلخخدو لماكتلا ةلحرم ىلإ تلصو ىتح ةيلانتملا نورقلاو روهدلا

 ىلع ةبعص تابقع تهجاو اهنكلو ءاسنلاو لاجرلا اهفرعو تويبلا لخاد
 تئدح يتلا ةيعانصلا ةروثلا دعب ةريخألا ةنوآلا يف ًاصوصخنو خيراتلا رم
 كلت تعاضف .هعاقب رثكأ تلمثو ماعلا فارطأ ىلإ تدتماو برغلا يف

 ينلا هسسأ يذلا يحصلا ماظنلاو لئاهلا نايكلا كلذ سردناو دوهجلا

 ىتح ةيلاتتم انورق هل غيلبتلا ماد ينلاو ,مالسلا مهيلع ةمئالاو ع

 يف هيلع مهتايح اوقبطو ؛مهتايفرظ لماكب هوبعوتساو سانلا همهلتسا
 اهئاربج نكمي ال ىمظع ةراسخ ةسكنلا كلت تناكف مهفورظ عيمج

 ةلوهسب

 اذه ىلع تأرط يتلا تالوحتلاو ةيخيراتلا قئاقدلا نايب ددصب انسلو

 اننكلو اذاملو أدب ىتمو فيرحتلاو رييغتلا لصح فيكو ميظعلا نايكلا

 ةيضرالا تثيهو هتريسم تلقرع يتلا تابقعلاو تافآلا ضعب ىلإ ريشنس
 .عايضلا كلذل

 نمعو ؛هلهأو نيدلا نع ئطاخن موهفم دوجو وه تابقعلا كلت لوأف

 بتارملا ىلإ لصوتي نمو نييقيقحلا نينيدتملا نأ روصتملاف ؛ةقيقح هيلإ يمتني
 ايندلا نع نوضرعملا مه داهزلاو داهزلا مه برقلا تاجردو ةيلاعلا

 نشخلل نوسباللا .قنأتلاو لمجتلا لئاسو لك نم نورفنتملاو ءاهفرخزو
 ةنايدلا بابرأ مهو ءنوسدقملا مهف ؛ةميدقلاو اهنم ةعقرملا «بايشلا نم

 ننسلا نم ريثك رجه ىلإ ىدأ يذلا رمألا ,نوبرقملا مهو نويسقيقحلا
 .ةديعسلا ةايحلاو ةمالسلا نمضت يتلا ةيوبنلا ةنسحلا

 نم جرخ اذإ باش ىلع سانلا مكح اذلم :ًالاثم كل برغا نأ دوأو
 هطوقسلاب هيلع مكحي عمتجناف هقرفو هطّشمو هرعش نهد دقو ًالحكتم هراد
 وه اذه نأ لاحلاو .نييقيقحلا نينمؤملاو نينيدتملا نم هّدع مدع نم لقا الو



 .... ةمدقملا

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :اولاق ل ةمئألاو ٌةِيِقَي لوسرلا نال نيدلا

 اذه يف اهيلصافت يف لخدنس يتلا رومألا ةيقب اذكهو ,لحتكيلف رخآلا

 .باتكلا

 بناج ينعأ «بنئاجللا اذهل ءابطخلاو ءاملعلا لامهإ :ةيناثلا ةفآلاو

 رومآلا كلتب لهجلا اهنم .ةريثك بابسأو للعل .لامجللاو ةفاظنلاو ةمالسلا

 مدعو ةئوهسب اهل ماوعلا لابقتسا مدع اهنمو .حّقنت لو نّردت مل اهنال

 .ضرغبملا دّدجتلاو روهتلاب اه ّْلبي نم نومهتي دقف اهل مهتغاستسا
 عئارشلا هتدئاسم مدعو هروصقو ثيدحلا معلا ةيدودحم :ةثلاثلا ةفآلاو

 ةحاسلا يف مكحتي راصو جوملا بكر امدعب اصوصخ «بناجلا اذه يف

 .ةيلمعلا

 نئسو ,ةيهلإلا نئسلا لامهإ اهمزال يتلا ةيئاوشعلا ةعباتملا تلصحف

 مولعلا دييأت نورظتني سانلا لظو ءنيموصعملا ةمئالاو ,نيحلصلا ءايبنالا
 الإ اهيلع نولمعي الو ,نئسلا نم ريثكلا يف ةيملعلا تايميداكألاو ةئيدحلا
 .ةماجحلل ةبسنلاب كلذ اندهش امك ؛معدلاو دييأتلا كاذ ىلع تلصح اذإ

 بادآلاو نئسلا نم ذخايف نيتقيرطلا نيب جزمي راص نسم كانهو
 مدقي نم مهنمو ,ةيبط تايصوت كانه نكي | اذإ ةيمالسإلا تايصوتلاو
 ّقبي ملف ,رومألا تطلتخاو كابرإلا نم عون لصحف يناثلا ىلع لوالا
 ءنينمؤملا نم نيرمعملاو ءاملعلا ضعب ىوس ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع

 ديدج ءارد ىلإ ةجاح نود نم ىتح رمعلا لوطو ةمالسلاب كلذب اوزافو

 .ةيحارج ةيلمع الو
 ةقيرطلل ةحقنم ةساردب ءاملعلا مايق مدع يف نمكي رسلا نإف يمعزبو

 اهريطأتو جئاتنلا لاصحتساب مايقلاو اهتعضومو اهتجهنمو ةيمالسإلا
 حقنمو ءسرهفمو لماكتم يَّحص نايكك سانلا ةماع ىلإ اهءاقلإ يلاتلابو



 رمعلا لوطو ةحصلا -.-........

 ماكحأ ناونع تحت ةيعرشلا ماكحألاك اهب توتبم ةصخشم جئاتن هيف

 ,هًّمسف تئش امو ًالثم ةمالسلا
 يف ةلصاولا تايصوتلا اربضنتسا ءاملعلا نإف سكعلاب رمألا نإ لب

 اورداصو ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا قير ين اهوجزو تالاجملا كلت

 لكشب اهنم ةدافتسالا نم اونكمتي مل امدعب اهوحرط وأ ةيحصلا اهحور
 يذلا لفثلا حرطي امك هيف ةدئاف الامو تايافنلا يف اهب اومرو رخآو

 .هيف ةلئاف ال راصو هتراصع تذأ

 تايمرملا كلت نم تدفتسا دق نوكأ ةعضاوتملا ةلواحتا هذه يف ينلعلو

 يلاتلابو اهيلإ اهتراضنو اهتراصع ةداعإ نم نكمتا مل اذإ لفشلا كلذو
 .حرطت ملو رصعت منو ذخؤت مل اهناكو ةجزاط اهلعج

 طلسأ نأ لواحأو ؛لماك لكشب ةعقاولا حيضوت عيطتسا ينأ نظأ امو
 تاساجنلا يف ةدراولا تاياورلا ظحالت امدنعف .ةلثمالا ضعب ىلع ءرضلا

 راظنمب عيمجلا اوذحا دق ءاهقفلا نأ دجتسف هقفلا بتكو ثيدحلا بتك يف
 نوحرطيو ةياورب نوذخأي مهارت ؛ةيعرشلا ماكحالا دودحب ددحتي يهقن
 لحلاو ,ررضلاو ةمرحلا نيب الو ةراذقلاو ةساجنلا نيب زيبمت نود نم ىرخأ
 .حرطلا ىلإ ةبونلا لصت الو ةبراضتم ريغ تاياورلا نأ

 ةساجنلاب ينعأ ,ةراذقلا نع ملكتت كلئو ةساجنلا نع ملكتت هذه نآل

 عمج سفن نإف زوجت ال امو هيف ةالصلا زرجت اسم وهو يهقفلا حالطصالا
 طابنتسالا ةرصعم يف اهءاقلإو اهل زييمت ريغ نم تاياورلا هلل ءاهقفلا
 موكحمو هيف ةدئاف ال ًالفث تاحورطملا كلت نم لعجي اهنم ضعبلا حرطو
 يف هب اومرو ءرهاظلا يف هضراعيو هفلاخي ام اوراتخا مهئال نالطبلاب هيلع
 ىلع لمحلا كلذ نم رطخألاو ءةمئاق اهل موقي ال اهدعبو .تالمهملا ةلس
 احل موقت ال ميطحتو ةرلاب اهل ءاقلإ وهف كلذ هباش امو ةهاركلاو ةيقتلا
 .تاياورلا نم ةلئاه دادعأ اهنأل ىمظع ةراسخ كلذ ٌدعُبو :ةمئاق اهدعب



 ... ةمدقملا

 دحاولا ءيشلا يف ةدراولا تاياورلا نأ ىرتس كنا رخآلا لثملاو

 ءاهقفلا لحخليف هب سأب ال لوقت ىرخألاو هنم بوثلا لسغب رمأت ةدحاو
 ام لثم اهنوحرطي ىرخألا نوكرتيو ةنحاوب نوذعليو ةرصسملا يف عيسجلا
 .ةيقتلل اهرودصب نومكحي وأ :لفثلا حرطي

 ىلإ ىرخأو ةفاظنلا ىلإ ةرظان امهادحإ نأ لاحلاو كلذ هباش امو

 ةمرحلا ىلإ ىرخألاو ةحصلا ىلإ ةرظان ةدحاو وأ ؛يعرشلا ىنعملاب ةساجنلا
 نم ديفتسا فيك يننأ ىرتسو امك ءاذكهو ًالثم ةمعطالا لج يف ةيعرشلا

 ةرصعملا نم اهعزنل يتلواحم ىرستو ؛لفثلا كلذ نسو تايمرملا كلت
 نايك فلأتيل ,تالمهملا ةلس يف اهيمر لبقو اهرصع لبق اهنم ةدافتسالاو

 ىقرأ ةراضح ىلإ ةيرشبلا مالسإلا ةوعد نع ئبني .ميظع يحصو .يبط

 لصالا سيسات دعب راتخأو ةيضقلا سكعاس لب .ةباغلل قرشم ندمتو

 ءاجام الإ ؛ةمالسلاو ةحصلاو ةراذقلاو ةفاظنلا بلاق يف عيمجلا لحمد

 ىنعملا ينعأ ,كلذب نئارقلا تدهشو ةالصلا لجال هنوكب حيرصتلا

 .ًالثم ماعطلل ةيعرشلا ةمرحلا وأ ةساجنلل يعرشلا
 ةغيصب لسغلاب رمأت اهرثكأ نأ دجي تاساجنلا باوبأ ظحالي نم نإف

 ةليلق دراوم يف الإ سجنلا ةملكب ريبعتلا دري ملو هلسغي ةغيصب وأ لسغا
 رهو رذقلا ينعت ًاضيأ سجنلا ةملك نأ دجن ةغللا بتك انمجار اذإو .ًادج
 .سجرلا ةملك اذكو هفيظنلا دض

 يأ هيف ةالصلا زوجت الام ىنعمب يهقفلا حالطصالا يف سجنلا نكلو

 وأ ندبلا ىقال وأ ,بايثلاو ندبلا ىلع هيقالم نم وأ هنم ءيش ناك اذإ

 ةدراولا سجنلا ةملك اولمح ىنعملا اذه ىلعو هيف ةالصلا حصت الف بوثلا

 اذه ىلع لسغلاب رمالا اولمح اذكو ؛يعرشلا ىنعملا ىلع يأ .رابسخالا يف

 زاوج مدع وه امئإو لسغلا وه سيل لسغا ىنعم مهدنع راص ىتح ىنعملا

 .هيف ةالصلا



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ال هانعم نإ لب ؛ءلسغلا بلط هلنعم سيل «لسغا» ةملك ءاهقفلا دنعف

 .طقف هيف ةالصلا تدرأ اذإ هلسغا وأ هحرطا وأ هيف لصت

 ءايشألا ضعب نع سابلا يفنت ةربثك تاياور كانه نإف لباقملا 57

 .هيف ةالصلا زاوج ىنعم ىلع هنولمحي ءاهقفلاو .هب سأب ال لوقتو
 بيجع لكشب رابخألا تبراضتل مهفلا اذه حصول هنأ ةلكشملاو

 نايحالا ضعب يف دجن انأل .اهحرط نكمي الو .اهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب
 حيحصلا اهيفو ةددعتم قرط نم ةضراعتملا فارطألا وأ نيفرطلا دورو

 لاجم الو فارطالا وأ نيفرطلا رودصب ناسنإلا مزجي ثيحب نسحلاو قثوملاو

 حرط موزل ينعي اذهو ٠ ,يرخألا لماغلا ضعب وأ .ةيقتلا ىلع لمحلل

 ربخلا ةيجحب انلق اذإ ًاصوصخ ةرماب اهيلع دامتعالا مدعو ةيلكلاب رابسخالا
 .دحلا اذه ىلإ ةبراضتملا رابخألاب لمعي لقاع يأف ىالقعلا ءانب باب نم

 هناب كربخيف رخآ ءيجيو سما موي ديز تومب كربخيو صخش كيتأي نأ لثم
 هيف كراش هنأو ديز ةزا عييشت نع كربخي ثلاث ءيهجيو ةعاس لبق آر

 لمعي نمف هعم تملكتو ايفتاه قئاقد لبق هب تلصتا لوقيو عبار ءيجير
 .نيمقرلا اهدنع غلب اذإ اصوصخ رابخألا هذهب

 مهف يف ةلكشملا امنإو انرابخأ يف ةدوجوم ريغ ةلاحلا هذه نإ لوقن نسحنو
 يذلا رمآلا ةيوغللا يناعملا عم ةيهقفلا تاحالطصالا طالتخخاو ثيداحالا
 يتلا تاملكلا ىلإ دوعنس كلذلو كابرإلاو شيوشتلا كلذ لك ببس

 .جئاتنلا يه ام دجنو يوغل راظنمب اهظحالنو اهنع انثدحت
 ىلع ءاملا ةقارإ ينعت يهف «لسغتو لسغيو لسغا» ةملك لثم امأ

 ال ناك اذإ هكلد وأ هرصعو هاملا يف هءاقلإ وأ ءتارم وأ ةرم هرصعو هيشلا

 .رصعي
 وهف ؛ثورلا نم هلسغا :لاق نأب هيف رذق دوجو عم هلسغا :لاق اذإو

 .هرثأو هنيع وأ ءرذقلا كلذ نيع لاوز ىلإ يدْؤي ًالسغ هاماب هلسغ ينعي



 ««يش لك نمو ناسنإلا نم رذقلا ةغللا يف يهف سجنلا ةملك امأو

 ناسنإلا يف نأ ينعي «بارتلاو نالعملا نم رذقلا وأ ءناويحلا نم رذقلا لثم
 .ثيبخلاو هنم رذقلا وه سجنلاو رذق ريغو رذق ناسنإلا ريغو

 .سجنلا ضيقن رهاطلاو ةساجنلا ضيقن وهف رهطلا ةملك امأو
 نع هب ربعي دقو ءرذقلا ءيشلا وأ ,رذقلا وه ةغللا يفف سجرلا امأو

 .باذعلاو مارحلا

 هلوق يف امك لمع نم ترذقتسا ام لكل مسا ةغللا يف سجرسلاو

 طنا لمع نب ُسْجِر ملزألاو باصنالآَو رمل رم اَمْنإ ف :لاعت
 .ًاسجر اهامسو ءايشألا هذه مذ يف هناحبس هللا غلابف "4ُهوُِيْمْجَاَ

 ىنعم ىلإ تت اهلك رهطلاو سجرلاو سجنلا ةملك نأ ىرت تناف

 .رذقتسُي ام يأ هنع ىحنتملا هوركملا وه رذقلاو هداضمو رذقلا
 تالامعتسالا يف هب دارملا نأ رهاظلاف ,رياقتسملا نع انه لاؤسلاو

 ,عابطلاو سائلا مه ةيفرعلا

 رفنتت رذق وه ام هنم :نيمسق ىلإ مسقنيف عراشلا مالك يف درارلا امأو

 هنم رفنتت ال ام هنمو ءنتنملا ةماعو طئاغلاك ةقيقح هرذقتستو عابطلا هنم
 يه هراضم نآلو ءرارضألاو دسافملا نم هيف امل عراشلا هنم رفدتيو عابطلا

 لثم لعفلاب عابطلا هنم رفنتت مل نإو عابطلا هنم رفنتت ام راضسمم سفن
 .ريزنخلا

 لجال وأ ,رارضالا كلت نم صلختلا لجال امإ وه لسغلاب رمالاو
 .ررض هيف نكي مل نإو هل عبطلا راذقتسا

 ىنعمب تاراذق ةمثو رذقتسُ مل نإو تارضملا ىنعمب تاراذق ةّمثف

 يتلا يأ ةرذقتسملا ريغ تاراذقلاو .ةراض ةرذقتسم تاراذق ةمثو ,رذقتسملا

 رفع :ةدلاملا -'
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 اهنم ندبلاو بوثلا لسغو اهنع زرحتلاب عراشلا رمأي امدعب ررضلا ىنعمب
 مدع عم رمخلاو ريزنخلل ملسملا راذقتساك يقيقحلا راذقتسالا لصمب

 ءاه نيرئاسلا راذقتسا

 .عراشلا اهرذقتسي الو ضعبلا وأ عيمجلا اهرذقتسي رومأ كانهو
 ؛طئاغلا لثم عبطلا اهنم رفنتي يأ ةيعبط اهضعب تاراذقلا نأ ةقيقحلاو

 هبيدأتو ناسنإلا ةيبرتل ةعبات ةيبيدأت قدأ ةرابعبو ةيلايخ تاراذق كانهو

 رثكأ ءيشب كتحي نمف ءايشألاب هكاكتحا رادقمو هيف شيعي يذلا طيحماو

 .تاناويحلا ضعب لثم هريغ نم لقأ هريذقت نأ وأ هرذقي ال

 نآل ايس راص يذلا وه يأ ؛عراشلا ةعانص نم تاراذق كانهو

 ةيركف نوكت دق ىتح دسافمو راضم اهيف يتلا يهو ملسملا اهرذقتسي
 نوكي ال نأ ةجيتنلاو .جنرطشلاو ؛مالزالاو باصنالاك ةيعامتجاو ةينهذو

 .ةالصلاب طبر اه

 دحاو ةالصلا صوصخخو ةدابعلل ةبسنلاب نيبولطم كانه نأ ةجيتنلاو
 ؛عراشلا سفنل رذقتسمو ٌرضم وهام بوثلاو ندبلا يف نوكي ال نأ

 هسفن ىلع مكحي ثيحب .دبعلا سفنل رذقتسم امهيف نوكي ال نأ رسخآلاو
 هللا ةدابعبو ةالصلاب ةناهتسا هفوقو نوكيف ءرذق وهو هبر مامأ فقو هنأ

 .هيدي نيب فوقولا بساني الو هناحبس

 براضتلا نم هيلع يه ام ىلع رابخألا نيب عمجي فيك ملعي انه نمو
 لاق اذإو .هيف ةرضم ال هنا ينعي ءيشل ةبسنلاب هب سأب ال لاق اذإف يرهاظلا

 هرذقتست كنأل يأ هراذقتسا لجالف ءيشلا كلذ سفنل ةبسنلاب لسغا

 .ةلدأ هلو ؛لسغُي هنورذقتسي سانلا نآل وأ .هلسغاف

 :لاق بائر نب يلع نع حيحص دنسب دانسإلا برق يف يريمحلا ىور
 ل نإ :لاق ءبطر وهو يبوث بيصي ثورلا نع نك هللا دبع ابأ تلأس
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 ةلأسم ةلأسلاف «هيف لصتت الف ءرّذقت نإ اهموهفمو .”هيف لصف هرذقت
 .اهيف ررضلا دوجو ىنعمب ةساجم تسيلو راذقتسا

 هلسغاف يبوث بيصي ركسملا ذيبنلاو رمخلا نع رخخآ حيحص ربحخ ينو
 هللا نإ رثألا عضوم هنم لسغتف هرّدقت نأ الإ هيف لص :لاق ؟هيف يلصأ وأ

 ."اهبرش مرح امنإ ىلاعت
 رمآلا ءارو نم يقيقحلا بولطملا دادع يف ةفاظنلا نإف :ىرصخأ ةرابسعبو

 يف اهتيبولطم ىلع ةريثك ةلدأ كانهو ةالصلل لسُفلاو لسُلاو ءوضولاب

 .ةفاظنلا ةبانجلا لسغ ةلع :ةنكل اضرلا مامإلا نع يورملا لثم ةقيسقحلا

 ."هاذآ نم هباصأ ام ناسنإلا ريهطتلو

 دبعلا نوكي نآل هب ئدبو ءوضولاب رمأ امنإ ةةلا هنع ىرخأ ةياور ينو

 نم ًايقن هرمأ اميف هل ًاعيطم ءهيإ هتاجانم دنع رابجلا يدي نيب ماق اذإ ًارهاط
 ,"ةساجنلاو ساندالا

 انعبتت اذإو «تاياغلا دحأ وه لقأ الو ةفاظنلا وه يقيقحلا بولطلاف

 ةفاظنلا نأب مزجت بايثلاو ندبلا ريهطتو تاساجنلا يف ةدراولا تاياورسلا

 .ةيولطم

 لق ملسم نب دمحم نع حيحصلا ربخلا يف اج اميف ىنعما ملعي هنسو
 ههموحلو اهاربأو مئغلاو رقبلاو لبإلا نابلأ نع ةهيقلا هللا دبع ابأ تلأس

 نأ الإ هلسغت الف كل ًابرث وأ ءيش هنم كباصأ نإو .هنم اضوتت ال :لاقف

 4٠١. 37ج لئاسولا 540 157 :دانسإلا برق -'

 40 لئاسولا :هةقح 13 ذاتسإلا برق -'

 .1ح 198 :؟لئاسرلا ,هه :! ةقيقق اضرلا رابخأ نويع ءج 181 :!عئارشلا للع -"

 .1ثيدحلا نمض 1١١ :1ةهتقل اضرلا رابخأ نويع نع هي 709 :1لئاسولا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 وهف هرذقتست وأ ةراذقلا هعم قدصت دح ىلإ غلب اذإ ينعي ,””فظنصت

 نآلو فيظن مالسإلا نآل اهدنع فيظنتلاب فلكم تنا يأ .رمخآ فيلكت

 يف ٌلصتت اله لجأل سيلو ةروذلقلا دبعلا ضغبي ىلاعتو هناحبسس هللا

 .قيقد ىنعم اذهو سجنلا

 هريثكر هليلق بّتجتي ام ىلإ تاساجنلا ميسقت ءاج ًاضيأ انه نمو

 بنجني ال ام ىلإو «ةباصإلا درحم نم رذحتلا لب ينملاو ضيحلا مدو لوبلاك
 قلع اذإ وأ .طقف هريثك بئجتي امو ةيلك ةروصب ةالصلاب رضي الو هليلف

 ًاريثك نكي مل وأ قلعي مل اذإ لسغي الو هنم رهطي هنإف ندبلاو بوثلاب هنم
 .ثورلاو مدلاك ًاشحاف

 نع هتلأس :لاق هيخأ نع رفعج نب يلع نسمع دانسإلا برق يف ىور
 قلع نإ :لاق ؟عنصي فيك ءاهثورو اهوب ىلع ةبادلا طبرم يف عقي بوثلا
 ."'سأب الف ًافاج ناك نإو .هلسغيلف هيش هب

 الو ساب ال غيل ةمئالاو يني ينلا لوق نأب انه ناعذإلا بجيو

 ةلاح ةلازإو سائلا دنع ةدوجوملا رفنتلا ةلاح ةلازإ لاجم يف بصي لسغت

 ؛سابلل ةيفانلا تاياورلا ىلإ عجرن راذقتسالا عفترا ىتمف ,راذقتسالا

 يذملا اذكو صخشلا سفن نم ناك اذإ طاخملاو قاصبلا لثم كلذو

 رمألا نوكيو ؛ىرجما اذه يف بصي اهيف سأبلا يفنف امههباش امو يذولاو
 .دوجوملا راذقتسالاو ةفاظنلا لجال لسغلاب

 اهانعم ىلع انلق امك يهف .رابخألا يف ةدراولا لسغا ةملك ىلإ دوسعن

 الو .رثكأ سيل رذقلا ةلازإو كلدلاو رصعلاو ءاملاب لسغلا يأ يوغللا

 .4ج 407 :؟لئاسولا 28ج 704 :!ماكحألا بيذهت ,1750ح 108 :ةراصبتسالا ,؟حادا/ يئاكلا 2

 41١ لئاسرلا 117ج 18 :رفعج نب يلع لئاسم ,1!؟ح 587 : دانسإلا برق يأ



 3 . ةمدقملا

 وه دارملا امنإو ؛ةيعناملاو ةيطرشلا ىلإ داشرإلا الو ةالصلا نالطب ينعت
 وه دارملاو ناميإلاو مالسإلا ءزج وهو برلطم رهف رذقلا نم فيظنتلا

 ىلع فيظنلا ناونع قدصيل كلذ ىلإ ةردابملا موزلو تقو لك يف ريهطتلا
 نم جورخلا دنع سيلو ماودلا ىلع بولطم ناونعلا اذه قدص نإف ملسملا

 نئارق بولطملا وه هنوكلو ؛طقف نيرخآلاب ءاقتلالا دنع الو طقف رادلا

 وأ حرجلا هب لجرلا نع هتلأس :لاق ةعامس نع ةقثوملا يف ام لثم دهاوشو

 هبوث لسغي الو يلصي :لاق همد لسغي الو هطبري نأ عيطتسي الف حرقلا

 نأ مولعمو «”ةعاس لك هبوث لسغي نأ عيطتسي ال هنإف قرم الإ موي لك

 «تارم ثالث هلسغ هيفكيو ةالصلا لجال نوكي ال ةعاس لك لسغلا

 .ةيلك ةروصبو ةفاظنلل وه نكلو

 كانه معن ةةالصلا ةدارإ ينعي ال لسغلاب عد مهرمأ نأ ةجيتنلاو
 رومآلا ضعب نم ندبلا فيظنتو لسغلا ةيطرش ىلع لدن تاياور

 ةطوبرم يوغللا ىنعملا بسحب يقابلاف الإو :ةالصلاب ةطبترم هذهف ؛ةالصلل
 عفر لجال يهف ةالصلاب ةطوبرم تناك ول ىتحو ,رذقلا ةلازإو ةفاظنلاب

 نيب امك ةالصلا يف ةمزاللا ةفاظنلاو راذقتسالا

 ةّمثو ,رضملا ىنعمب يقيقح سجن هنأل هنودب ةالصلا حصت ال لسغ ةمئف

 ةمثو ةالصلل رخآ طرش يه يتلا ةفاظنلا ليصحتو راذقتسالا عفرل لسغ

 .ةبلاغلا يهو ءةيلك ةروصب ةفاظنلا لجأل لسغ

 رشع ةسمخ يهف رمخلا يف ةدراولا تاياورلا عيسمج دروأ نأ دوأ تنكو

 وه ام نيفرطلا يفو ؛هلسغا لوقت ةينامثو هيف لص لوقت اهنم ةعبس «ةياور

 دعيو غئاس ريغ تناك ةعبرذ يأب نيفرطلا دحأ حرط لعلو ريتعمو حيحص

 .5ح 455 7لئاسولا :41017م 199/ :اراصبنسالا ,1ح 58 يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 باهذو اهبرشب ماكحلا رهاظت مدعل ةيقتلا ىلع لمحلل هجو الو ةفزاجم

 .ةساجنلا رابخأ يفف ةيقت تناك ولف .اهتساجن ىلإ ةماعلا ءاهقف رثكأ
 لاق بائر نب يلع ةحيحص هيلع تلدو هانيب ام وه حيحصلا نكلو

 هلسغأ يبوث بيصي ركسملاو ذيبنلاو رمخلا نع اقل هللا دبع ابأ تلأس

 هللا نإ ,رثألا عضوم هنم لسغتف هرّذقت نأ الإ هيف لص :لق ؟هيف يلصأ وأ

 .”اهبرش مرح امنإ ىلاعتو كرابت
 لجال لب ةيعقاولا ةساجنلاو ررضلا لجأل ال لسغلا نأ ملعي هنمو

 لسغلاب ةرمآلا تاياورلا عيمج لمحبي اذكهو ةفاظنلا ليصحت وأ ,راذقتسالا

 رمخلا برش نع عراشلا يهنب هملع دعب ملسملا نإف .ىنعملا اذه ىلع

 كلذ لك دحلا ءارجإو ريكنلاو ديدشتلاو نآرقلا يف سجرلاب هنع ريبعتلاو

 تلد دقو ًاصوصخ .هلجال نوكي امنإ يهنلاو ,راذقتسالا ةلاح دّلوي دق
 .رهاظلا رثآلا لسغ ىلع ةمدقتملا ةياورلا

 .نيرخآلا سيلو صخشلا سفن راذقتسا وه كالملا لعجت ةياورلاو

 صخشلا رايتخال هكرتتو رييختلا ىلع لئت ىرخا ةياور كانه املبب
 رثآلا ىوس نكي مل اذإ لسغي هنأ وأ ؛ال وأ هرذقتسي له هسفنب فرعا رهف

 يب أل تلق .لاق .ةراس يبأ نب نيسحلا نع خيشلا اهاور ءنيعلا نكت مو

 مهو مهيلع لخخدنو سوجناو ىراصتلاو دوهيلا طلاخم انإ :ةقل هللا دبع

 سأب ال :لاقف ,رمخلا يبايث ىلع بصيف مهيقاس رميف «نوبرشيو نولكأي
 ."..هرثآل هلسغت نأ يهتشت نأ الإ هب

 تابجاولا بالقنا

 ةدئاعلا دسافملاو حلاصملل ماكحألا ةيعبت انيدل مّلسملاو حضاولا نم

 رمأ ام لسغب رمأي لو مّرحام مّرحي مل ىلاعتو هناحبس هللا نإف ءرشبلا سفنل

 .14ح 495 :؟لئاسولا! يف هنعر 048ح 155 ذانسإلا
 .15ح 408 7لئاسولا يف هنعو 1١ج 180 :) بيذهتلا يف يسوطعلا خيشلا هاور -



 5 ..... ةمدقملا

 عراشلا ىهن ام ىتمو ,ناسنإلا بيصت رارضأو دسافمو حلاصمل الإ هلسغب

 «عراشلا مكح لبق هيلع مادقإلا نم عنميو هتمرحب ناسنإلا لقع مكحي امع

 ناسنإلا يِهت اذإ اذكو ؛لقعلا مكح ىلإ ًايداشرإ نوكي عراشلا مكح نإف
 ءاملا برش وأ ناسنإلا سفن ةرذع لكأ لثم هلقعو هعبطب هنع يهتني امع

 .بولوم نوكي الو لقعلا مكح ىلإ ًيداشرإ نوكي اثإ يعرشلا يهتلاف نتن
 للعلا ضعب مايألا رورمب لقعلا كردأ ول هنأ حورطملا لاؤسلاف

 «تاساجنلا ضعب يف ةراضلا ءايشالاو بوركملا دوجو لثم بابسالاو

 هكاردإ لجالو ؛هب دتعملا ررضلا نم اهيف امل عنميو اهنم رظحي لقعلا راصو

 ١ .يداشرإ ىلإ يولوملا بجاولا بلقني لهف عراشلا مكح للعل

 ؛للوألا ةلحرملا يف ةفاضإلاو ةيبسنلا لوبق وه قيقدلا ريبعتلا لعلو

 ًايرلومو ةفوشكملا ةلعلا ىلإ ةبسنلاب ًايداشرإ ريصي بجاولا نأ ينعي
 لقتو ةفوشكملا للعلا ديازتت اذكهو :ةفوشكملا ريغ للعلا ىلإ ةبسسلاب

 ,ةلعلا مامتب ملعلا دح ىلإ لصت نأ ىلإ ملعلا مدفتو مايالا رورمب اهريغ

 .ًاضعم ًايداشرإ يهنلا وأ بجاولا نوكي اهدنع

 ةمثف تابجاولا يف ميسقتلا ثيلثتب مزتلن نأ بجي ساسألا اذه ىلعو
 ىنعم اذهو ةيبسن ةيداشرإو ةيولوم ةثلاثو :ةيداشرإ ىرخأو ةيولوم تابجاو
 .ةسارد ىلإ جاتحي قيقد

 ةظحالم

 تاموقمو ندبلا ةمالسب طبتري باتكلا اذه يف هعلاطتس ام لك

 نحف ؛ىراتفلا الو ةيعرشلا ماكحألاب هل طابترا الو ؛رمعلا لوطو ةحصلا

 نود ؛باتكلا ناونع هيلإ دشري امك ةحصلاو ةمالسلا ةيواز نم ملكتن

 عوجرلا هيلعف ةيعرشلا ماكحألا ىلع فرعتلا يغتبي نمو .يعرشلا مكحلا
 .ةيلمعلا لئاسرلاو هقفلا بتك ىلإ



 يَ لوسرلا تاداشرإ

 ةراهطلاو ةفاظنلا لاجم يف



0 

 ةراهطلا يف ةمالسلا
 ةئاظنلاو

 ظوحلمو عساو لكشب ةراهطلاو ةفاظنلاب مالسإلا مامتها انفرع ام دعب

 نم وه نمؤملا نأ ىنعمب لاعتو هناحبس هللاب ناميإلا نم ًاءزج اهلعج ىتح
 يف غلابيو فظنتي نأ هيلع لب ةروالق الو ًاخسو نوكي الو رهطتير فظنتي
 ةفيظنلا سبالملا سبليو نسحلا رهظلاب رهظيو نيزتيو ينايس امك كلذ
 مالسإلا نأ دج هريغو لحكلاو طشملا لمعتسيو لوطي هرعش كرتي الو

 اهلمعتسي نم ىلع عفنلاب اهتياعر دوعت نيناوقو ننس ةدحاو لكل نسب
 .ضارمالا نم ةمالسلا هل نمضتو

 ىلع ةدحاو لك ةفلتخملا بابلا اذه اياوز نع ثحبلا لوا نحو
 مامحلا لومخدو ريهطتلا قرط ىلعو رهطملا ىلعو رذقلا ىلع فرعتنل ,ةدح
 .اهريغو باضخلاو رعشلا قلحو ءالطلاو

 تاراذقلاو تاساجنلا
 ناسنإلا هرذقتسي ام لك يه رشبلا ةماع دنع تاراذقلاو تاساجنلا

 كانه نكلو ؛هيف شيعي يذلا طيغاو هبيدأتو هتيبرت بسحو هعبط بسحب

 كانهو ,طئاغلا لثم عابطلا لك اهنم رفنتتو سانلا ةماع اهرذقتسي تاساجن
 تاناويحلا تالضف لثم رخآلا نود ضعبلا اهرذقتسي تاراذقو تاسابم

 نمو ةلم ىلإ ةلم نم تارذقتسملا ةرئاد فلتخت كلذلو ,رويطلاو ةيلهألا

 ىلإ نمز نم ىتحو درف ىلإ درف نم لب بعش ىلإ بعش نمو هدلب ىلإ دلب

 ًائيش رذقتسي ال نم كانهو ءردن ام الإ ءيش للك رذقتسي نم كانههف ,نمز
 .ردن ام الإ



 رمعلا لوطو ةحصلا

 اهبائتجاب عيمجلا مزلي ةيقيقح تاساجن ىلإ ريشي مالسإلا دج امنيب

 اهنإف اهرذقتسي مل وأ ناسنإلا اهرذقتسا ءاوس نكمأ امهم اهنم زرحتلاو
 اهنم ماعطلا ولخ موزلو اهنم سابللاو ندبلا ريهطت بوجو ىنعمب ةسجن

 بصي - سدقملا عراشلا ينعي - وهو نيعلاب َرث م ول ىتحو تلق امهم

 ضرعم ريغ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقتلاو ةفابعلا بلاق يف كلذ عيسمج
 زرحتلا كلذ دئاوف نايب ىلع ًامئاد حاحلإلا لواحي لب .ةيعضولا اهراثآ نع

 يعرشلا بناجلاب متهي نم هيقفلاو ءيعرشلا مكحلا نايب بناج ىلإ

 «هعورفو هلئاسم طبنتسيو نايصعلاو ةعاطلا باب يف لخدي ام صوصخو
 بيبطلا راظنم نم لب هيقفلا راظنم نم اهيلإ رظنن نأ ديرن الاننكلو

 اذهو ؛ةيعضرلا راثآلاب طبتري ام ينعي :ةمالسلاو ةحصلاب قلعتي ام نايبو
 .ثحلبملا هله ةماع يف انبأد وه

 ةلحرم يف نيبنسو ,تاراذقلا ةفرعم وه ىلوألا ةلحرملا يف انمهي يذلاو

 .هنم شرفلاو ضرالاو بايثلاو ندبلا ريهطت ةيفيك ةيناث

 :رومأ يهن تاراذقلا امأو
 لوبلا ١

 هريغ نم رثكأ هيلع ددشو ةيقيقحلا تاراذقلا نم لوبلا ربتعي مالسإلا

 هللا لوسر نأ :يور دقف دودحلا دعبأ ىلإ هنم يقوتلاب رمأو «تاساجنلا نم

 ناكم ىلإ دمعي لوبلا دارأ اذإ ناك «لوبلل ًايقوت سانلا دشأ ناك ُةِِتي
 ,ريثكلا بارتلا هيف نوكي ةنكمألا نم ناكم ىلإ وأ ضرألا نم عفترم

 .”لوبلا هيلع حضني نأ ةيهارك

 40ج 58 :؟لئاسرلا ٠١7 :للعلا 4 :!هيقفلا ٠١ :!بيذهتلا ١



 57 اي 57 ..... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 هنم يقوتلا مدعو لوبلا يف نواهتلا وه سانلا نيب دهاشملا ناك انو

 لوبلا ةراذق ىلإ سائلا راظنأ يكف رقابلا مامإلا تفلأ تاراذقلا رئاس لثم

 .”هب ننواهتت الو لوبلاب نرقحتست ال :لاو

 رمأب مهمامتهاو كلذ ىلإ سانلا راظنأ تفل 2ع لوسرلا لواحو

 لهأ نوذؤي ةعبرأ :لاقف ةرخآلا يف هبقاوع ىلع ركذف لوبسلا نم يقوتلا
 ليولاب نوداني ميحجلاو ميمحلا نم نوقسي ىذالا نم مهب ام ىلع رانلا

 نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :هل لاقيف ...ءءاعمأ ري مهدحأ روبثلاو

 ,”هدسج نم لوبلا باصأ نيأ يلابي ال ناك دعبالا نإ :لوقيف ؟ىنالا

 .لوبلا نم ربقلا باذع لج نإ :ةيقلا هللا دبع وبا لاقو
 ثيحب ةيقرعو ةينيج ًأراثآ دسجلل لوبلا ةباصإ كرست راعشتسا نكميو

 .ربقلا يف اهراثآ ىقبن

 سفن لوب ره رابخألا هنع مّلكتت يذلا لوبلا نأ ىلع رّكذنو
 إو ناويحلا ةماع لوب نع ملكتن نحو ؛ةماع ناسنإلا لوي وأ صخشلا

 . فخألاف رذقألا اهدرو نحنو ءبتارم هل ناك

 .ناسنإلا سفن ريغ ماعطلا لكأي يذلا ناسنإلا لوب ١_

 .صخشلا سفن لوب _"

 .رفاكلاو ريزنخلاو بلكلاك سجنلا ناويحلا لوب _؟
 .محللا لوكأملا ريغ ناويحلا لوب 5

 .ماعطلا لكأت ال يتلا ةعيضرلا لوب _5

 .ماعطلا لكأي ال يذلا عيضرلا لوب ١_

 مل45ح 778:1 لئاسولا ؛1ج 583 : عئارشلا للع -'

 ي47ح 7؟4لئاسولا .144 :لامعألا باقع -'

 للام 78١ :!لئاسولا حالف :نساحللا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 .سرفلاو لغبلاو ريمحلاك باودلا لوب _/
 .رقبلاو لبإلاو ةاشلاك همحل لكؤي ام لوب _8

 نم عنمي ال اهضعب ناك نإو اهنم فظنتلا مزلي ةرذق لاوبألا هله لكف
 ةلادلا رابخالا ضعب درونسو .ةراذقلا نع ملكتن اننأ ديسب هعم ةالصسلا

 .بتارملا كلتل ةتبثماو كلذ ىلع

 نع لئس ننقل قداصلا هللا دبع ابأ نأ ربتعملا ربخلا يفف :نماثلا امأ

 نإو .هنم اضوتت ال :لاقف اهموحلو اهناوبأو منغلاو رقبلاو لبإلا نابلا
 هلوق نأ مولعمو ."”فظنتت نأ الإ هلسغت الف كل ًابوث وأ ءيش هنم كباصأ

 نأ الإ' هلوقو ةدابعلاو ةالصلاو يعرشلا مكحلاب طبتري اهلسغت الن»

 حضني :ةياور يفو .فيظنتلا لجال هلسغ نأو هتراذق ىلع لدي «فظنتت

 .ءاملا هيلع قارهي ينعي ,"”همحل لكؤي ام لكو ةاشلاو ريعبلا لوب

 نع قداصلا مامإلا اهيف لأسُي ةديدع تاياور تدرو دقف :عباسلا امأو

 ضعب يف يوارلا لوقيف «”هلسغا :لوقيف ريمحلاو لاغبلاو ليخلا لاوبأ

 هللا هلعج امم سيل نكلو ىلب :ةتكا لوقيف .ًالالح اهمرحل سيلا :رابخالا

 لسفلاب رمألا لعلو ,موحنلا يف ليلعتلا اذه ىنعم نايب يتأبسو .'”لكالل
 هئساجم مدع ىلع لدت تاياور كانه نكلو عم هتساجنو هتراذق ىلع لدي

 ليخلا لاوبأ نع نيقداصلا دحأ لأس ةرارز نأ هديؤيو ,ةراذقلا الإ ىقبي الف

 .”اههركف لاق ريمحلاو لاغبلاو
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 ىذا 5 .... ةراهطلاو ةئاظنلا يف ةمالسلا

 ناك لفطلا نأ رابخأ ةدع يف ءاج دقف :عيضرلا لوب ينعأ :سداسلا امأو

 هبوث يطعي وأ ,هيلع هبصيف ءامب وعدي ناكن هِي ينلا رجح يف لوبي
 لئسو ةراذقلا ةفخ ينعي لسغلا نود بصلاب ءافتكالا لعلو .”هل لسغيف

 ءلملا هيلع بصت :لاق بوثلا ىلع لوبي يبصلا نع يلا قدلصلا مامإلا

 .”ًالسغ كلاب هلسغاف لكأ دق ناك نإف هرصعت مث ًاليلق
 نبل :لاق ةقا يلع نأ يور دقف ةعيضرلا لوب ينعأ :سماخلا امأو

 ةئاثم نم جرخي اهنبل نآل ؛معطت نأ لبق بوثلا هنم لسغي اهوسبو ةيراجلا

 نبل نآل ؛معطي نأ لبق هلوب الو بوثلا هنم لسغي ال مالغلا نبلو .اهمأ
 ليحتسم مد نبللا نأ فورعملاو .نيبكنملاو نيدضعلا نم جرخي مالغلا
 يف اذه نيفتكلاو نيدضعلا ماظع لثم ماظعلا فارطأ يف دلوتي مدسلاو

 نم ائبل ليحتسي يذلا مدلا جورخ ىلع لدت ةياورلاف ىتنألا امأو لولا

 ام سنج نم هنأ وأ ةناثملا رادج نم جرخي ام هجازتما نم لقأ ال وأ «ةناثملا

 .رابتخالا ىلإ ةجاحب رهف اهنم جرخي
 بلعتلاو ةرهاك ناويحلا نم همحل لكؤي الام لوب ينعا :عبارلا امأو

 «ضهان مدو ضبان بلق اهل يتلا تاناويحلاو عابسلا عاونأو بنرالاو

 هلسغب رمألا دروو سجن وهف هليصفت يتأيس امك همحل لكؤي ال ام اهريغر
 الام لك لاوبأ نم كبوث لسغا :تَلا قداصلا مامإلا لاق ,رابخخأ ةدعع يف
 ."همحل لكؤي
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 لكؤت الامم مهف رفاكلاو ريزنخلاو بلكلا لوب ينعأ :ثلاثلا امأو

 هنال ةيضرع ةساجن هيف هتراذقو ةيتاذلا لوبلا ةساجن ىلإ ةفاضإلابف مهموحلا

 ' .ناتراذق مهيف عمتجاف يتأيس امك ساجنأ مهو مهاقال

 يقوت تاياور تمدقت دقف سفن صخشلا لوب ينعأ :يناثلا امأو

 .هب ةناهتسالا مدعب رمألا رودصو يقوتلا دشأ هنم هلع لوسرلا

 لوب نم رذقأ وهف ماعطلا لكأ يذلا ناسنإلا لوب ينعي :لوألا امأو

 اولاق لوبلا برش ىلإ ناسنإلا رطضا اذإ هنأ ليلدب .ناسنإلا سفن

 نم دشأ همكح نأ ينعي اذهو .”هريغ لوب برشي الو هسفن لوب برشيلف

 .يناثلا

 دبع ابأ يقرلا دواد لأس دقو فيشاشخلا الإ لوب اه سيلف رويطلا امأو

 لسغا :لاقف هدجأ الف هبلطأف يبوث بيصي فيشاشخلا لوب نع ااتتا هللا

 ,”كبول
 طئاغلا _"

 يغبني ةرذق اهلك ناويحلاو ناسنإلا تالضف وهو هرخلا ًاضيأ ىمسيو

 ىلع اهنم شرفلاو ضرالا ريهطت موزلو بوثلاو ندبلا اهنم لسفي نأ

 هنإف ناريحلا بلغأو هعبطب ناسنإلا هرذقتسي امم وهو ,يتأيس ليصفنت
 .لقألا ىلع هسفن ءرخ رذقتسي

 ىلإ دوعي هتراذقو هنتن يف ببسلاو هنتنو هتراذق كلذ يف ةلعلاو

 دبع بتك دقف ؛نتنم طئاغ ىلإ بيطلا ماعطلا لّرحت يتلا يهف تابوركملا

 ,هنتلو طئاغلا ةلع نع هلأسي كا يناثلا رفعج يبأ ىلإ ينسحلا ميظعلا

 ةئس نيعبرأ يقبو ابيط هلسج ناكو الكا مدآ قلخ لجوزع هللا نإ لاق
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 نيرا 55 .. ةراهطلاو ةئاظنلا يف ةمالسلا

 هيف نم لخدي سيلبإ ناكو :تقلخ ام رمأل :لوقتف ةكئالملا هب رمت ىقلم
 ,”بيط ريغ دم مدآ فوج يف ام راص كلذلف هربد نم جرخيو
 ,ناسنإلا فوج يف هدونجو سيلبإ لوخخد لوأ نع ثدحتت ةياورلاف

 ةرذقلا تاسوريفلاو بوركملا عاونأ نإف نيح لك يف رركتت ةيلمعلاو
 اطابنرا اه نأ كش الو عوفدملا عم جرختو مفلا قيرط نع مسجلا لخدت

 .ضارمألا باتك يف انيب امك سيلبإب

 سوريسفلاو بوركملا نم زرحتلا ىلإ هنم زّرحتلا دوعي كلذبو
 بصيف ؛ةيساسالا ضرملا بابسأ دحا اهنأ انيب دقو ءاهدروت يتلا رارضالاو

 ةمالسلا زارحإ بصم يف اهنم ندبلا ريهطتو اهنم يقرتلاو اهنع زرحتلا
 .ةحصلاو

 ةبانجلاو طئاغلاو لوبلا ليلق نأ يورو :ةكتا اضرلا هقف يف ءاجو

 رابخأ رافلا ءرخ صوصخن يف درو دقو «”هلسغ نم دببال ءاوس اهريثكو
 ءرخ هيف بيصي قيقدلا نع كنف هللا دبع وبأ لثس دقف ؛هب ىلتبم اهنأل

 .”ءالعأ طخؤي سأب الف ءيش هنم يقب اذإ :لاق .هلكأ زوجي له .رافلا

 ريغ ءرخ :ناتبترم يه امنإو طئاغلا يف ةديدع بتارم كانه سيلو

 هنأو هلاح ملع دق محللا لوكأم ريغف ؛محللا لوكأم هرخو محللا لوكأم

 .هلسغ نم دبال

 دقف ؛طقف راذقتساللو فيظنتلل هلسغ درو دقف محللا لوكأم اسأو

 يف عضوي بوثلا نع تكلا رفعج نب ىسوم هاخأ رفعج نسب يلع لاس
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 هباصأ نإو ؛هلسغيلف ءيش هب قلع نإ :لاق ءاهثورو اهوب ىلع ةبادلا طيرم

 ,"ةرفص نم هلسغت الف هعم نركت يتلا ةرفصلاو ثورلا نم ءيش

 اهرب ىلع ةبادلا طبرم يف عقي بوثلا نع هلأس هنأ رخآ لقن ينو
 الف ًاناج ناك نإو هلسغيلف ءيش هب ىلع نإ :لق ؟عنصي فيك اهثورر
 نأ اهنم ةريثك تاياور هدكؤتو ثورلا رمأ ةلوهس ىلع لدي ام "ساب
 ال :لقف هيلع أطأ بطرلا نيقرسلا :ةنقل هللا دبع يبأل لاق يبلحلا دمحم

 ءبطر وهو يبوث بيصي ثورلا نع بائر نب يلع هلأسو ,”هلثم كرضي
 برلطملا وهو ,رثكأ سيل ةراذق ةلأسم ةلأسلاف ."'هيف لصف هرّدقت مل نإ :لق

 ًاحارتسم حارتسملا يمس :لاق .ةنكت قداصلا مامإلا نأ يورو «ثحبلا اذه يف

 .”اهيف رذقلاو تافيثكلا غارفتساو تاساجنلا لاقثأ نم سفنالا ةحارتسال

 وبإأ اهيف لأسُي لوألا باودلا ثور صوصسخ يف ناتياور كانهو
 نإ لسغاف اهناوبأ امأ :لاقف ءاهئاورأو باودلا لاوبأ نع تكا هكلادبع

 لاوبأ نع اهيف لأسُي ةيئاثلا «”كلذ نم رثكأ يهف اهئاورأ امأو ,كباصأ

 (ريكأ) رثكأ وه لاق اهثاورأف :تلق لاق ءككبوث لسغا :لاقف لغبلاو ريمحلا

 داري ارثكأ» لقن ىلعو رثكأ هتراذق نأ دافتسي «ربكأا لقن ىلعف ,”كلذ نم
 .اهتراذق اهنم دافتسي لاوحألا عيمج يفو .اهترثكل اهنم زرحتلا موزل مدع
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 5 ةراهطلاو ةقاظنلا يف ةمالسلا

 نا

 ل ل اذه

 لق يي ينلا نإف كلذ لبقو .”لوبلا نم دشأ هلعجو هددشو ينملا ركذ

 زهق يلع نعو ,”'ينملا وأ طئاغلا وأ لوبلا نم بوثلا لسغي امنإ :راسعل

 هنأ ائيقي ملعو هناكم فرعي مل نإفهناكم لسغي :بوثلا بيصي ينملا يف لق
 ."رصعيو لسغيو ةرم لك يف كرفي تارم ثالث هلك هلسغ بوثلا باصأ

 يملا هباصأ ينلا برثلا يف مونلا مدع ىلع رابخألا يف ديكأتلا لعلو

 ةفاضإلاب ةراذق ةلأسم ةلأسملا نأ لئي ينملا هيف نوكي يذلا شارفلا ىلع وأ

 هاخأ رفعج نب يلع لأس دقف هيف ةالصلا زاوج مدع ىلإو ةساجنلا ىلإ

 ملف ةبانجلا هباصأ دقو بوثلا هل نوكي لجرلا نع اغتللا رفعج نب ىسرم

 ."ءركي :لاق ؟هيف مونلا حصي له هلسغي

 عنصي فيك مالتحالا هبيصي شارفلا نع هتلأس :لاق ,ىرخأ ةياور ينو
 .”..هيلع مانت الف لعفت مل نإف هلسغا :لاق ؟هب

 يذملا_:

 هلاثمأر اذهف اهريغو ةبعادملا دنع ةذللا عم جرخي غازبلاك لئاس وهو

 بوثلا لسغب رمألا درو دقف كلذ عمو ةماخنلاك وه امنإو ًاسجن دعُي الدق

 افلا نيقداصلا دحأ ملسم نب دمحم لأس دقف هراذقتسا درجت ةيلمعلاو .هنم

 400ج 4 2لئاسولا ؛ا/ث/ح 144 :اهيقفلا الن حا

 677 7لئاسولا كردتسسم يل هنعو 184 :دلاوفلا زنك -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 اذهب تاياورلاو ."”ءاش نإ ءاماب هحضني :لقف بوثلا بيصي ينملا نع

 دقف «بوثلاب قزتلا اذإ اميف ةلأسملا ضرفت ةياور كانهو "ةددعتم ىنعملا
 الو هلسغي :لاق هب قزتليف بوثلا بيصي يملا نع ةهنكا هللا دبع وبا لئس
 ."اضوتي

 نم لاس نإ :ةةكقلا هللا دبع يبأ لوقل ؛ينملاب يذولاو يدولا قحلي دقو

 هل عطقت الو هلسغت الف ةالصلا يف تنأو يدو وأ يذم نم ءيش كركذ
 ةماخنلا ةلزنمم كلذ امإف كيبقع غلب نإو ءوضولا هل ضقنت الو ةالصلا

 سيلو ريساوبلا نم وأ لئابحلا نم هنإف ءوضولا دعب كنم جرخ ءيش لكو
 مدعو ةراذقلا ينعي وهو «"”هرذقت نأ الإ كبوث نم هلسغت الف ءيشب

 يدولاو .بولطملا وهو ,يذولا لمشي ءيش لك هلوقو ؛ةيعرشلا ةساجنلا
 ببسب جرخب يذلا وه يدولاو «لوبلا دعب جرخي يذلا ظيلغلا لئاسلا ره
 .ضرملا

 منلا_©

 :يلاتلاك يهو .ًاضيأ بتارم هلو رذقو سجن مدلا نأ كش اال

 ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا مد ينعي ةثالثلا ءامدلا ١_
 صخشلا سفن ريغ ةماع ةروصب ناسنإلا مد _"
 صخخشلا سفن مد _؟

 رفاكلاو ريزنخلاو بلكلا مد _5
 محللا ةلوكأملا ريغ تاناويحلا مد _©
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 نيرا .. ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 محللا ةلوكألا تاناويحلل حوفسملا مدلا ١

 ةحيبذلا يف فّلختملا مدلا _ا/

 ةلئاس سفن هل سيل امو تارشحلا مد_8

 بوثلا هتباصإ عم ةالصلا نع ةيهانلا تاياورلاف ةثالثلا ءامدلا امأ

 هقفلا يف ام لثم ًاقلطم هنم برثلا لسغب ةرمألا تاياورلا نكلو ةربثك

 مد نوكي نأ الإ هلسغت ال نأب سأب الف ةصمح مدلا ناك نإو :يوضرلا

 ,"'عنم كبوث لسغاف ضيحلا

 ينلا اهبايث لسغتا ضئاحلا ةأرملا نع ةغتقلا هللا دبع يبأ نع ةياور ينو

 ىوس ام عدتو مدلا نم اهبايث باصأ ام لسغت :لاق ؟اهثمط يف اهتسبل

 "كلذ

 هيلع لديف ناسنإلا دارفأ نم هريغ مدو ناسنإلا سفن مدل ةبسنلاب امأو

 اذإ كريغ مد نم فظنا كمد :لاق الكا هللا دبع يبأ نع يور ام حوضوب

 وأ ًاليلق كريغ مد ناك نإو ,سأب الف كمد نم حضنلا هبش كبوث يف ناك

 .9هلسغاف اريثك

 :تاساجنلا هيف عمتجتف ريزنخلاو بلكلا مدو رفاكلا مد لثم اماو

 .رفاكلاو ريزنخلاو بلكلا ةساجشو همحل لكؤي ال ام مد ةسابن

 يف ةحيبذلا يف فّلختملا مرحي الو هتراذقل هلكأ مرحيف حوفسملا مدلاو

 .تالاحلا ضعب

 .اهليلق نع ىفعي ال يتلا ءامدلا باب 077 :؟لئاسولا كردتسم ,هم :هنقق اضرلا هقف -'

 4058 444 7لئاسولا ,اح 1١6 7يفاكلا -'

 .400ن ح ا» لئاسولا , ح04 7يفاكلا -*



 رمعلا لوطر ةحصلا

 ندبلا حضن اهيف يفكي هنأ الإ ةرذق ىرخألا يهف تارشحلا مدامأو

 هللا دبع وبأ لثس دقو .ةراذق فخأ اهنال لسغلا بجياالو ءاملاب بوثلاو

 ."'هلسغي الو هحضني :لاقف ثيغاربلا مد نع قا

 لبسي لمدلا نع :ةقيقلا رفعج نب ىسوم لئس دقف حيقلا لثم ىقبيو
 لك هلسغاف مد نم طلخ هيف وأ اظيلغ ناك نإ :لاق ؟عنصي فيك حيقلا هنم

 .”ءوضولا كلذ ضقني الو :ةيشعو ةودغ نيترم موي

 ١_الكلب

 ءامب لسغ ولو بلكلا سفن رهطي الو رذقو سمن بلكلا نأ كشال

 ,هنم برشيو هسمي امع زّرحتلا موزلو هتراذق ىلع ديكاتلا درو دقو ءايندلا
 برف نع اوهزنت الكا يلع لاق ؛رضم هسّفَن نإف هنم بارتقالا ىتحو

 حضنيلف افاج ناك نإو ؛هلسغيلف بطر وهو بلكلا باصأ نمف ؛بالكلا

 ,لملاب هبوث
 هللا دبع وبأ لس دقف ,تاخوسملا نم هنأ رابخألا ضعب نم دافتسير

 سجن وه :لاق ؟مارح وهأ :تلق ,خسم وه :لاقف بلكلا محل نع الفلا

 ةساجغ ليلعت يف دروو ؛نجلا خيسم وه ليقو ,"”تارم ثالث هيلع اهديسعأ
 برش نع يهنلا درو دقو اذه ."اهلتقب رمأ يتب هللا لرسر نأ بالكلا

 اهيف لكأي وأ اهنم برشي ينلا يناوألا لسغو بلكلا هنم برش يذلا ءاملا

 .اهتدشو هتراذقل الإ كلذ امو «تارم ةدع ءاملاب مث ةرم لوأ بارتلاب

 .4:00/ح 45 :لئاسرلا ,/67ح 504 :!بيذهتلا ح36 :”يناكلا -'
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 4071 419 7لئاسولا اح 140 :ةيفاكلا -'

 4055ج 1١16 :؟لئاسولا ء!84ح ليذ 700 :1بيذهتلا -'



 2 ةراهطلاو ةناظنلا يف ةمالسلا

 ريزتفملا
 منِم َلَعَجَو ) نآرقلا حيرصب تاخوسملا نم ريزنخلا نأ كشال

 رفعج نب ىسوم لئس دقو .ةرذعلا لكأي رذق ناويح هنا كش الامك

 ."”تارم عبس لسغي :لاق ؟هب عنصي فيك ءانإ نم برشي ريزنخ نع ليا
 رئاكلا_6

 نع هزنتي ال نم ةماع ةقحال ةبترم يفو هللاب كرشملاو دحلملا هب دارملا

 اهريغو مدلاو ةتيملاو ريزنخلا محل لكأيو رمخلا برشيو ىرخألا تاراذقلا

 ,” (ازخْلا جملا ابرق الل حك تروكرخشا انْنإ)
 ملسملا ةحفاصم يف :8نِإإ امهدحأ لس هنأ ريصب يبأ نع يور دسقف

 لسغاف هليب كحفاص نإف ,بوثلا ءارو نم :لاق ,يئارصنلاو يدوهيلا

 ال :لاقف ينارصنلاو يدرهيلا رؤس نع ةغتقلا هللا دبع وسبأ لثسو "كدي

 نعر مهتلكاؤم نع ىهنت سرجملا صوصخ يف ةريثك تاياور تدرو دقو
 رمخلا اهيف نوبرشي يتلا مهتينآو نوخبطي يذلا مهماعطر مهنينآ يف لكالا

 مث هالاب اهدي لسغت نأ ةينارصنلا ةيراجلا ىلع نأو ءاملاب لسغي نا الإ

 بصانلا ةسامب نم يّقوتلا ىلع رابخألا تدكأ امك ؛ماعطلاو ةيناآلا سمت

 رفاكلا نم سجنأ هنعو كَل تيبلا لهأل ةوادعلا بصن نم وهو

 .بلكلاو ريزتخلاو

 000ج 518 :!لئاسولا اخ حالا :

 .4:41ح 8١ ”لئاسرلا ٠١ حام :؟يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ةتيملا_4
 عطقتو هنّفعت دعب حضاو رمألاو :ناسنإلا تيم ىتح رذق تيملا اندنع

 لسغ مزليو رذق ًاضيأ رهف هتفعت لبق امأو «هتراذق يف كش الن .لاصروأ

 ندبلا ةماع لسغ بجي ىتحو هاقال اذإ بوثلا لسغو هسم نسم ىلع ديلا
 نع اللا هللا دبع وبأ لثس دقف ؛لسغُي نأ لبق هدسج دربي ام دعب هسم اذإ

 ."”بوثلا باصأ ام لسغي :لاقف تيملا دسج هبوث بيصي لجرلا
 مد هل ناك اذإ ينعي ةلئاس سفن هل امث ناويحلا تيم وه ةتيلاب دوصفملاو

 .تارشحلاو كمسلا لثم همد حشرتي الو ,قرعلا عطق اذإ قفدي

 هيف تامف مد هل هيش هيف عقو اذإ نمسلاو تيزلا يف ذثنكا يلع لاق

 يف هدي حسم وأ بوثلا سم اذإو هني لسغيلف هسم نمف هب اوجرستسا
 هدي حسم وأ بوثلا باصأ يذلا عضوملا لسغيلف يش هنم هباصأ وأ بوثلا

 ,"'ةصاخ كلذ لسغي بوثلا يف

 يف !مدلا هيفو مادإلا يف تام ًائيش ناك نإو :يكل هنع ىرخأ ةياور يفو
 مث هتحت امو هقوف ام بنج ًادماج ناكو نمسلا يف رأ تيزلا يف وأ لسعلا

 .لكؤي الف ابئاذ ناك نإو هتيقب لكؤي
 تايلمع ءارسجإ وأ ةءاضتسالل قرحلا يف هنم دافتسي نأ حصني معن

 نوباصلا لمع لثم كلذو رهطي هئإف ىرخا ةدام ىلإ هليدبتو هيلع ةيواميك
 :لاق «توميف مد هل ميش هيف عقب تيزلا نمع تقف يلع لئس دقف هنم

 ."نوباص هلمعي نمل هعيبي ةصاخ تيزلا

 290045٠١ ”لئاسولا 171ج 195 :ةراصبتسالا ٠٠ج 165 :اهيففلا :(ج 150 7يفاكلا -'

 584ج 3711 :1لئاسولا كردتسم ,51 :تايرفعجلا -'

 58176١ :1لئاسولا كردتسم ,15 :تايرفعملا -

 85ج 101 :1لئاسولا كرئتسم :15 :ثاير 5



 79 ...... ةراهطلاو ةقاظنلا يف ةمالسلا

 ةرافلا ٠١

 نآل قباسلا ثحبلا نم اهتيم لاح ملع دقف ,ةتيم وأ ةيح ةرذق ةرأفلا

 ديلا لسغو اهسم نع بنجتلا ىنعمب رذق رخآلا وهف اهيحامأو ,مداه
 ةرأف تعقو نإو :عنقملا يفف ةبوطرم بايثلا نم هسمت ام لسغ اذكو دعب

 ملامو اهرثأ نم تيأر ام لسغاف بايثلا ىلع تشمف تجرح مث ءاملا يف

 نع بيذهتلا يف يسوطلا خيشلا اهيوري ةياور كانهو ,'"ءالاب هحضنا هرت

 الكأ اذإ بلكلاو ةرافلا نع ًاضيأ ةقنكل لئسو .” ةظرفعج نب ىسوم

 ةيلك ةروصبو ,"”يقب ام لكؤيو هام ام حرطي :لق ؟لكزيأ هش وأ زبخلا نم
 ."'رافلا رؤس لكأ نع ُةيِيَي هللا لوسر ىهن دقن

 عابسلا 1١

 تلا هللا دبع وبأ لثس دقف اهباصأ ام لسغ مزلي ةرذق ًاضيأ عابسلا
 ال :لاق ؟اقيم وأ ايح عابسلا نم ًائيش وأ بنرالاو بلعثلا سمي نأ لحي له

 "هدي لسغي نكلو هرضي
 رمخملا 7

 ركسأ ءاوس ءركسم عيام لك هب دارملاو هنع هزنتلا مزلي رذق ًاضيأ رمخلا
 .ةريبلا ينعي عاقفلاك هريثك وأ هليلق

 ركسملا ينعي ذيبن وأ رم كبوت باصأ !' قداصلا مامإلا لاق
 ةيلمعلاو ,”هلك هلسغاف هعضوم فرعت مل نإف .هعضوم تفرع نإ هلسغاف

 2985ج هاا :لئاسولا كردتسم .14 :عنقملا -
 .11971ج 40١ 7لئاسولا 1917ج 515 :5بيذهتلا -
 امك ح 458 ”لئاسولا 735 154 :1بيذهتلا -'
 .351ح149 :1لئاسولا 8:6 :قودصلل يلامألا :44اغج 6 :4هيقفلا رظنا -*
 5186ج 475 صو 197« 0ح لئاسولا :/87ح171 :!بيذهتلا :؟ ح70 :7يلاكلا -“

 .4191ح ؛0؟صرو 99ج 407 :؟لئاسولا 358ج 191 :!بيذهتلا ف 40/صر :4ح 4:5 :”يلاكلا -



 رمملا لوطو ةحصلا .....

 :رخآ لقن يف ضعبلا هلأس هتك هللا دبع ابأ نأل رذق هنأو ,راذقتسا ةيلمع

 لص :لاق ؟هيف يلصأ وأ هلسغأف يبوث بيصي ركسما ذيبنلاو رمخلا نع

 ."اهبرش مرح امنإ ىلاعت هللا نإ ءرثآلا عضوم هنم لسغتف هرذقت نأ الإ هيف
 «لوهجم رمح هنإف هبرشت ال :لاقف عاقفلا نع كا هللا دبع وبأ لئسو

 يعرشلا همكح ناك امهم رذق هنأ ةجيتنلاو «”هلسغاف كبرث باصأ اذإف

 ءاوس ركسم لكل ًالماش نوكي كلذبو ءزجت مل وأ ةالصلا هيف تزاج ءاوس
 .ًايعانص وأ ًايعيبط ناك

 قرملا 3

 ال نكلو رذقتسم نايحألا ضعب يف نوللاو ةحئارلا نم هيف امل قرعلا

 ,هل قرعلا ةباصإ درجمب هلسغو ,هنم بوثلاو ندبلا ريهطت ىلإ ةردابملا مزملت

 ىلإ غلبي مل ام ناويحلا رئاسو ناسنإلا نم كريغ قرع وأ كقرع ناك ءاوس
 .تالاحلا ضعب كلذ نم ىنثتسيو ؛هرذقتست دح

 لاّلجلا ناويحلا قرع :اهنم
 قداصلا مامإلا لاق دقف ,تاساجنلاو ةرذعلا لكأي يذلا ناويسحلا وهو

 ,”هلسغاف ءيش اهقرع نم كباصأ نإو تالالسجلا مول اولكأت ال يقلل

 .محللا لوكأملا ناويحلا عاونأ عيمجل لماش ماع اذهو

 كباصأ نإو «ةلالجلا لبإلا نابلأ نم برشت ال :ُيزَي لا لوسر لاقو

 ."هلسغاف اهقرع نم ءيش

 يف يسوطلا خيشلا ىور نومضملا اذهبو ١473ج 415 :لئاسولا ,048ح 177 كانسإلا برق -

 598ج 08 لئاسرلا رظناو 851ج 541 :!بيذهتلا
 1501ج لت4 :؟لئاسولا رفك#ح 546 ١: بيذهتلا .اهع 4:9 :؟يفاكلا -'
 جر يفو 044ج 517 :1لئاسرلا ؛ااح 10 3ج ,/ااج 775 :1بيذهتلا يف هلثمو اح 100 :7يناكلا -"

 .«تالالخلا مرحل اولكأت ال) :هلوق نم لني «ةلالجلا موحنلا لكأت ال) 4005م 457:

 ,4 107م 457 :؟لئاسولا ./1/ج 377 :1بينهتلا كح 301 :1يفاكلا -_



 نري ... ةراهطلااو ةلاظنلا يف ةمالسلا

 بنجلا قرع :اهنمو
 نع :تنللا هللا دبع وبأ لثس دقف .ةفيفخ بئجللا قرع يف ةراذقلا

 ساب ال :لاقف «صيمقلا لتبي ىتح بنج وهو لجرلا هيف قرعي صيسقلا
 قرعلا ةدايز ةروصب ةصاخ نوكت دقو .”لعفيلف ءاملاب هّشري نأ بحا نإو

 هيف قرعيو لجرلا هيف بنجي بوثلا نع ايا لئس ىرخا ةياور ينو
 قرعي ملام سأب الف ءاتشلا ناك نإو هيف مانأ نأ بحا الف انأ امأ :لاقف

 قرعلا هبيصيو بوثلا ينملا ةباصإ مدع ةروص ىلع ربخلا اذه درومو .”هيف
 يف ناسنإلا ماني ال رذقتسم قرعلا سفن نوكيو انثحب يف لخخاد وهف ؛طقن
 مل ام ساب الف ءاتشلا ناك نإود ةههلا هلوق ةئيرقلاو هبيصب يذلا برثلا

 دمحم نع ةحيحص ةياور يفو هناسنإلا قرعي ال ءاتشلا يفف ,هيف قرعي

 بوث هعم سيلو هبوث يف بنجأ لجر :اهقل هللا دبع يبال تلق لاق يبلحلا
 يف ةبانجلاب دارملا سيلو ؛”هلسغ ءاملا دجو اذإو هيف يلصي :لاق ؟ءريغ

 هنإف ةقباسلا ةياورلا ةئيرقب كلذو بوثلا ينملا ةباصإو مالتحالا وه بوثلا

 ةباصإ نود نم ةضحما ةبانجلا ينعي اذهو هيف قرعيو لجرلا هيف بنجي لاق
 .يبلا

 نسحلا وبأ لثس دقف مارح نم بنجلا قرع ىلع رثكأ ديكأت كانهو

 نم ناك نإ :لاقف ؟هيف يلصيأ بنجلا هيف قرعي يذلا بوثلا نع اننا

 نأ ىلع لدي وهو "هيف لصت الف مارح نم ناك نإو هيف لصف لالح

 .لقألا ىلع دشأ مارح نم بنجلا قرع يف رمآلا

 6178ج 16:7١1لئاسرلا ,416/ح ان :1راصبتسالا 141ج 704 :1بيذهتلا -'

 41ج 3074 1لئاسولا 61 امنه :!راصبتسالا ,17808ع 41 :1بيذهتلا -'

 418ج ٠١54 :؟لئاسرلا 148ج 38 :اهيقفلا 1942 390 :1بيذهتلا -"

 .4171ح 441 ؟لئاسولا 14 :لوآلا ديهشلل ىركذلا باتك -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 ضيئاحلا قرع :اهنمو
 ,هلسغت :لاقف ءاهبوث يف قرعت ضئاحلا ةأرملا :يكا هللا دبع يبأل ليق

 ال :لاق رازإلا نودام قرعلا بيصي امنإف رازإ عردلا نود ناك نإف :تللق
 .ةضاحتسملا اهب قحلي الو .ودبي ام ىلع ءاسفنلا اهب قحليو ,«"هلسغت

 ديدحلا_ 15

 نم ءيش يف ةالصلا زوجت ال :هلوق اذنك هللا دبع يبأ نع يور دقف

 ."”خوسمم سم هنإف ديدحلا
 ,تاياورلا نم اهريغ اهتضراعمل ةهاركلا ىلع ءاهقفلا اهلمح نإو يهف

 ةلومحم اهنأو كلذ نوثدحملا دكأ دقو ةراذقلا ةدافتسا نم عنام ال نكل

 .ةيعرشلا نود ةراذقلا ىنعمب ةيوغللا ةساجنلا ىلع

 هرعش نم زج وأ ديدحلاب هرافظأ صق لجر يف :ىرخأ ةياور اهدكؤيو
 ملو ىلص نإف لئس .يلصي نأ لبق ءالاب هحسمي نأ هيلع نإف هافق لح وأ
 نال :لاقو سمج ديدحلا نآل ةةالصلا ديعي :لاق ؟ءاللب كلذ نم حسمي

 ."”ةنحلبا لهأ سابل بهذلاو .رانلا لهأ سابل ديدحلا

 بابذلا 6

 ذختا ينب اي :4)8 نيسحلا نب يلع يبأ لاق لاق هَ رقابلا مامإلا نع

 ,” يلع نعقي مث قيقرلا ءيشلا ىلع نعقي بابذلا تيأر ؛طئاغلل اير

 فقر اذإ بوثلا لسغ بجي ثيحب ةماع ةروصب بابذلا ةراذق ىلع لدت الف

 || 7100ج اها :اراصيتسالا ءالامح 30٠ :!بيذهتلا -

 158ج 1٠١5 :؟لئاسولا , كلج 308 :؟بيذهتلا 15ج 4٠٠ *يناكلا -'

 0001ج 40 :اراصبتسالا 1700 77 :!بيذهتلا نع 68ج 504 :1لئاسولا رظنا -"

 307ج 58* :1لئاسولا كردتسم :14 :تايرفعجلا -_

 عا



 نا .. ةراهطلاو ةناظنلا يف ةمالسلا

 ىلع فقي بابذلا ناك اذإ ام يهو ةصاخ تالاح دارملاو ءبابذلا هيلع

 .هلسغ ذيغاف كيلع عقي مث تاراذقلا نم هريغو طئاغلا
 ةراذقلا فئارظ ىلإ رظنلا تافلإ درجم هنأو كلذ ةرورض يفن نكميو

 :لاقف هتيتأ مث :ثيدحلا اذه ةمتت يف لوقي ةقتكلا رقابلا مامإلا نآل ,ةفاظنلاو

 ."”هضفرف ًادحاو ًابوث الإ هباحصال الو هِي هللا لوسرل ناك ام
 رعشلا ل1
 ناسنإلا نم ناك اذإ ًاصوصخ ,صوصقملا وأ لصفنملا رعشلا هب دارملاو

 هرك هنأ التكا دمحم نب رفعج نع يور دقف ,محللا لوكأم ريغ ناويمح وأ
 اميف صخخرو ..ةئيم وهف ناسنإلا نم طقس هيش لك :لقو ناسنإلا رعش
 سلي نأ لسغ اذإ اهراعشأو اهرابوأو اهفارصأ نم (تاناويحلا) اهنع زج

 ."”سانلا روعش فالخخ .ًارهاط ناك اذإ هيلعو هيف يلصيو

 ىتحو هيلع سولجلاو فوقولاو بوثلا ىلع ةرفوب هلجاوت رذقتسلاف

 لبق لسغي نأ يغبني هرعشو هربوو محللا لوكأملا ناويحلا فوص لثم
 .هلامعتسا
 نتنلا 3

 هتلازإ بجت رذق وهف سانلا هنم فنأتي ةحئارلا هيرك ناك ام لك ينعي

 اوفظنت» :ةئكلا نينمؤملا ريمأ لوقل كلذو نكسلا لحمو ندبلاو بايشلا نم
 لجوزع هللا نإف مكسفنأ اودهعت هب ىذأتي يذلا حيرلا نتنلا نم ءاللب

 ىنعمب فئأتيو «")اهيلإ سلج نم هب فنأتي يذلا ةروألقلا هدابع نم ضغبي
 .هنع ههجوب ضرعي وأ هفنأ كسمي

 1081ج ةملا جو 707ج 185 :1لئاسولا كردتسم رفعجلا -'

 5141ج 3187ج 1/44 701 :لئاسولا كردتسم يف هنعو 017 :!مالسإلا مئاعد -'

 55١ ةلاصخلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ...........

 ينلا رومألاو قيداصملا نم ريثكلا هتحت لخدي عساو ناونع رذقلا اذهو
 محللا لثم سئاطفلاو تافاثكلا عاونأو ةنتنملا ةنسآلا هايملا لثم اهركذن مل

 ةهيرك تراصر اهتحئار تريغت يتلا ةنفعتملا رضخلاو هكاوفلاو نفعتملا
 .ةنئنمو

 تاموعطملا_

 نم محللا اذكو هتاقتشمو بيلحلا لثم ندبلا وأ بايثلا باصأ اذإ

 :لق ملسم نب دمحم نع حيحصلا يفف ءاهفيظنت مزلي هنإف .محللا لوكأم

 ءاهموحلو اهناوبأو منغلاو رقبلاو لبإلا نابلا نع ةقتكا هللا دبع ابأ تلأس

 نأ الإ هلسغت الف كل ًابوث وأ ءيش هنم كباصأ نإو .هنم اضوتت ال :لاقف
 ةيضقانلا الو ةساجنلاب ةموكمحم ريغ ةراذقلاب ةموكحم يهف ,”فظنتت

 لسفاف ؛كلذ مالسإلا دارأ امك ًافيظن نوكت نأ تدرأ اذإ ىنعملاو ,ءوسضولل
 نبف .نبللا الإ يتمأ ىلع فاخأ ال لِي يبنلا نع درو دقو .اهنم كبوث
 ليدنم ءاويإ نع ىهنت ةياور كانهو ,”عرضلاو ةرغرلا نيب ناطيشلا

 لثم وه انه ناطيشلا نم دوصقملاو .”همشي ناطيشلا نإف رادلا يف محللا

 لجر نع الكا قداصلا لأس نيح يطاباسلا رامع ةياور هدكؤتو ؛بوركملا
 لق ؟هلي لسغي نأ ريغ نم يلصي نأ هل له أكمس وأ محل لكأ مث اضرت
 لوسر ناكو ؛ضمضمتيو هلي لسغي ىتح لصي مل نبل ناك نإ ,معن :هقا

 مل ائبل ناك نإو هدي لسغي نأ ريغ نم محللا لكأ دقو يلصي ُةِيَْي هللا

 ."”ضمضمتيو هلي لسغي ىنح لصي
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 1 .. ةراهطلاو ةلاظنلا يف ةمالسلا

 هليلعت عم هصوصخب ةيراجلا نبل نم بوثلا لسغب رمألا درو دقو اذه
 لك نبلل ممعي دقو :لوبلا ين هيف مالكلا مدقت دقو اهمأ ةناثم نم هجورخب

 .تاناويحلا نم ىثنأ

 رمغلا_ ل4

 نإف ,مفلا لوحو نيديلا ىلع رثألا نم ماعطلا لكا هكرتيام وهو

 ممل هباصأف لعف نإف :ةرمغ هنيو مكدحأ نتي ال :لق هو هللا لوسر

 ناطيشلا نإ :ُِتَي هنع ىرخأ ةياور يفو ,”هسفن الإ نمولي الف ناطيشلا

 هباصاف ,رمغ حير هني يفو تاب نم ,مكسفنأ ىلع هورذحلف ساحل ساسح
 دوجوملا ررضلاو رمغلا يف ةدوجوملا ةراذقلاو ؛'”هسفن الإ نمولي الف ءيش

 ةراذقلا وهو ناطيشلا وه يساسالا رضملاو .ناطيشلا بذج ىلإ دوعي هين

 .تاراذقلا رثكأ لب رمغلا لثم يف طقف سيل ,ةيقيقحلا

 بارتلاو ةمامقلا ٠١

 اهوجرخاو مكتويب يف ةمامقلا اوتيبت ال :لاق ُةُيَِي هللا لوسر نأ يور

 ىوام هنإف ءبابلا فلخ بارتلا اوؤت الو ,”ناطيشلا دعقم اهنإف .ًاراهن
 رادلا يف اهؤاقبإ حلصي ال تاراذقلا نم ةسانكلاو ةمامقلاف «”ناطيشلا

 .ندبلا ىلع وأ بوثلا يف تناك اذإ فيكف

 نم هررض نإف ءاذغلا يف هدجارت حلصي الف نيطلا تاراذسقلا نمو

 ثروي نيطلا نإ .نيطلا لكأ ناطيشلا دياكم رثكأ نأ درو دقف ؛هلكأ ةيحلن

 .ضارمألا باتك يف هيف مالكلا انلصعف دقو ءءادلا جيهبو دسجلا يف مقسلا

 3981ج ه0 :لئاسرلا 441ج نمسح 7 :(هيقفلا -'

 .18/صو 114 :4لئاسولا كردتسم رظنا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ناطيشلا ١

 ناطيشلا وه ةيقيقحلا ةراذقلا نأ ةمامقلاو رمغلا تاياور نم رهظي

 هطلاخ ام ىلك ةراذقب مكحلا اننكمي اذلو ,رذق وهف هطلاخو هب ثولت ام لكو

 طلسي ام ىفخأو رتسأ نم نأ :يور امل ةصوصقللا رفاظألا لثم كلذو
 ."”رافظألا تحن نكسي راص نأ مدآ نبا نم ناطيشلا

 ليدنم اوؤت ال :ُْيْيَي هللا لوسر لاق ,رمغلا هيف يذلا ليدنملا لثمو
 ال درو امل ؛مولثملا ءانإلا لثمو ,””ناطيشلل ضبرم هنإف «تيبلا يف رمغلا

 ةورعلا ىلع دعقي ناطيشلا نإف ؛هتورع نم الو هانإلا ةملث نم ءاملا اوبرشتا

 اورمح :ُيَي هللا لوسر لاق دقف فوشكملا ءاملاو ماعطلا لثمو ,”ةملثلاو

 "اكو لمب الو ًاءاطغ فشكي ال ناطيشلا نإف مكتيقسأ اركرأو مكتينآ
 لثم ىرخألا دراوملا نم ريثكلا دراوملا كلت ىلإ | فيظن نأ اندكمي اذكهر

 ,ةيدعملا ضارمألا نم هريغ اذكو هندب تابوطرو لسلاب ىلتبملا قاصسب

 انيصقتسا دقو اذه ؛يودعلاو ةيارسلا تتبث اذإ ضيرملا رؤس لثم ىتحو
 .ضارمألا باتك يف ناطيشلا يف ثحبلا

 هسم نم لسغلا موزلو تاراذقلا ىلإ بوركملا ةفاضإ اننكمي انه نمو

 رأ ةماع ةروصب سوسمملا ثولت لالخ نم هب ملعي يذلا همكارت وهو

 .رهجملا ةطساوب هتيؤر وأ رابتخالاب كلذ ةفرعم ىتح وأ طيغغا ثولت

 ءيقلا ل"

 ناك نإو رهف .هعالتبا دعب مفلا نم ماعطلا نسم جراخلا وه ءيلا

 يف ةهيرك ةحئار ىلع لمتشي هنأ الإ .يعرشلا مكحلا ىلإ رظنلاب ًارماط
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 1 ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ءاق اذإ :لاق هنأ ةغنكلا هللا دبع يبأ نع درو دقف :تاراذقلا نم دعيو ةئاعلا

 ةفاظنلا وه فدهلا نأ حضاوو ,”ضمض متيلف رهط ىلع وهو لجرلا

 دقو ,مغلا نم ةدعملا نم ةجراخلا ماعطلا اياقبو ةهيركلا ةحئارلا ةلازإو
 دبع يبأ نع يور امل «نيديلاو هجولا لسغ يأ لحلا اذه يف ءوضولا مزلي

 ًائيش تهركتسا اذإ مدلا ليسي ليلختلاو ءيقلاو فاعرلا :لاق غنا هللا

 وه انه هاركتسالاو .”ءوضولا ضقني مم ههركتست مل نإو .ءوضولا ضقني

 .ريذقتلا

 ةدعاقلا سيسأت

 قيداصملا ةماع طقسست يلك لصأو ةضيرع ٍةدعاق ىلإ ةجاحب نم
 ةراذقلا ةيضوغبمو ةفاظنلا ةيبرلطم وه اذه لصالاو ,هتزوح يف ةثوحبملا

 ينعأ ةجيتنلا هذهو لصالا اذه ىلإ لصوتلا سيلو ؛ةيلك ةروصب ةحاسرلاو
 ماكحأ يف رظني نم لكف .بعصلا كلذب ةيلك ةروصب ةفاظنلا ةيبولطم

 ىلإ ةجاح نود نم ةدعاقلا هنهبو لصالا اذهب نقيتسي هبادآو مالسإلا

 ةمئالاو ُةييَي ينلا سفن ءالدإ نم ةلدآلا اه ىخوتن كلذ عمو ,صاحخ ليلد

 .كلذب مهحيرصتو 2
 تسيل ةفاظنلا نأب ل ةملالاو لَ يبلا انريخي لوألا ةلحرملا يفف

 نم ةماع هايبنالا ةقيرط يه لب ةمألا هذه صاوخ نم وه الو اعدتبم أرمأ
 نم ريثك نع مالكلا دنع دهاشتس كنإف ,خيراتلا رم ىلعو نامزلا فلاس
 حرص دقف ةماع ةروصبو ايبنألا ةنس اهنأب حيرصتلا هيجي ةفاظنلا قيداصم

 ةياورلا هذه لعلو ,”فّظنتلا ءايبنالا قالخأ نم :لاقو تلا اضرلا مامإلا

 390ج ه6 :! لئاسوملا ٠١ اال #© يناكلا -'
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 5046ج اها :18لئاسرلا ,ه'ح 630 :ةيفاكلا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةمهم مهماهم ةمئاق ىلإ فيضتو ءايبنألل ىرخأ ةفيظو لجست اهلاثمأو

 عون عم رارمتساب اهيلع مهلمحو ,ةفاظنلا ىلع سانلا قيوشت يهو ةديدج

 بلاغلا يف لخدت اهنأل ,ةياغلل ةبعص ةمهمك ثحلاو ديكأتلاو رارصإلا نم
 نود نم اوكرت ول سانلا نأ دهاشملا نآلو موسرلاو تادلعلا رييغت لاجم يف

 يف كلذ اندهاش امك ةراذقلاو سؤابتلا وحن اوردحمنا ةفاظنلا ىلع ثح
 .ًاروجو ًافسعت نومكاحلا اهلمهأ يتلا نادلبلا ضعب

 يبلا مامتها مّتمت اهاقبأو عئارشلا متأ ُهِيَي يبلا ةعيرش تناك الو

 ةياعر ثيح نم ةيلهاجلا لح ناك دقو .هيدل هتيبولطمو بناجلا اذهب عي
 ةبترم ىلإ مهعفريو مهيديأب ذخايل ويلي ينلا ءاجف , ةمولعم ةفاظنلا
 دعب فاطملا رخآ يف ىمظع ةراضح ةعانص ةمث نمو يقرلاو رضحتلا
 ةروطتم تناك امهم اهرهصو اهيلع اهزايتماو تاراضحلا عاونال اهتبكارم

 ,ةيفرتمو

 نأ نيب مث ,مالسإلا يهو ةيرشبلا ىلإ ةلاسرلا ٌهّيِقيَي لوسرلا لمح دقلا
 فيظن مالسإلا نإ» ؛لاقف ةفاظنلاب رمألا اهتايط يف لمحت ةلاسرلا هذه

 نم ساسأ اهنأب ريخأ لب ""«فيضن الإ ةنجلا لخدي ال هنإف اوفظنتت
 ىلع فطعو ,"”اةفاظنلا ىلع مالسإلا ىنب ىلاعت هللا نإ» :لاقن سسألا
 هتانبل نم ةفاظنلا نأب ربخأ مث ناميإلا وهو ىصقالا فدا نايبب كلذ

 يتأنت ال كلذبو '”«ناميإلا نم ةفاظنلا» :ةعصان ةدلاخ اهلاقف ,هتانوكمو
 زكترت نأ عيطتست اهريغو ةيعانص ةروث الو ةديدج ةسردم الو ةراضح

 عيمجلا قبس دق مالسإلا نآل هب زاتمت نأ ديرت وأ ساسألا اذه لثم ىلع
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 نإ ةراهطلاو ةلاظنلا يف ةمالسلا

 اهلضفأو روصلا نقتأب هليبس جهنو هساسأ ىنبو هيلع زكتراو كلذ ىلإ

 تقرش امهم مايألا رورمب هيلإ كلاسملا لك هرعت ثيحب عقاولا بل يف
 .كلذ لبق تردحما وأ تبّرغو

 ملسملا مالسإ لمكي ال هنأب تاياورلا هذه تلد دقف ةيحلن نمو

 ةفاظنلاب الإ ةنجلا ناسنإلا لخدي الو .ةفاظنلاب الإ نمؤملا ناميإ متي الو

 ىبم ملعُي يكو ءهريغو يقيقحلا نمؤملاو هريغو يقيقحلا ملسملا نيب زيميل
 اذإ هسفن مالسإلا ىلع لكشإ يأ دري الف قيبطتلا زّيح ىلإ مالسإلا لوز

 .رهاظلا بسحب هيلإ يمتني نمم ضعبلا هب مزتلي م
 اهلرقنف ةساردلا هذه يف هيلع دمتعنس يذلا يساسألا زكترملا وه اذهو

 يئاهنلا دوصقملا وهو فيظنلا وه نمؤملاو ءفيظنلا وه ملسملا :ةحارصب

 .هتغايصل ُيَِيَي هلوسر ثعبو هئاحبس هللا هديري ام يأ

 هبحي فيظنلاو "'«فيظنلا كسانلا بحي هللا نإد :َُِي هللا لوسر لاق

 ,ةماع سانلا هبحيو ةمئألا هبحيو لوسرلا هبحيو هللا

 هلوسرو هللا هضغبيو سانلل ضوغبم خسولا رذقلا نإف سكعلابو
 ىلع هتمأ ثحي ُاَي ناك :يكجاركلل دئاوفلا زنك يف ءاج دفف وأ

 هللا نإلا : لَو هلرق كلذ يف هنع ظوفحملا نم نإو اهب مهرمأيو ةفاظنلا

 يذلا# :لاق ؟هللا لوسر اي ةروذاقلا امو :ليقف ؛ةروذاقلا لجرلا ضغبسي

 ."”«هيلإ سلج نم هب فئأتي يذلا» ةياور ينو .""هسيلج هب فقوتي
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةفاظنلا بابحتسا ةيغورفم اهنم دافتسي ةريثك تاياور كانهو
 مامإلا لوقو ,”:ةفاظنلا نم هنإف اوللختا دع يلا لوق لثم اهتيبولطمو

 ."ةةفاظنلا ةبانحلا لسغ ةلع» :ةلكا اضرلا
 ءاوفظن» :ُلَِي هلوق ةرثك نم ةفاظنلا ةيبولطم ىدم دافتسي اذكو

 ,«نآرقلا قيرط اوفظن» , ؛مكتويب اوفظن» لثم ةفلتخملا دراوملا يف 'اوفظن

 اوفظنا (منغلا ضبارم اوفظن» ؛«نيفاصلا اوفظن» نيغضاملا اوفظن#

 «مكهوجو اولسغا» لثم ؛...اولسغا» لوق راركت اذسكو «. «ةيسئألا

 امك ...رامكسوؤر اولسغا» «..مكنايبص يديأ اولسفا» (مكيديأ اولسغا»

 .هعضوم يف اهنم دحاو لك ىلإ ةراشإلا يتأتس
 «بولطم ةفاظن هنأ هيلع قدصي ام لكو .ةبرلطم ةفاظنلا نأ ةجيتنلاو

 هبوثو هلدب ىلع :فيظنلا ناونع هيلع قدصي نأ ملسملا ىلع متحتيو

 هعراش ىلع ىتحو «كلذ ريغو هبكرمو اهئانفو هرادو هسلجمو هنكسمو
 ثعشالا خسولا وأ رذقلاو ةورذاقلا هيلع قئصي الو ءنكما امهم هتلمو

 ليلد ىلإ ةفاظنلا هيلع قدصي ام لك جاتحي ال كلذ دعبو ءاهريغو ربغالا
 يذلا مومعلاو هانسسأ يللا لصالا اذه تحت لخدي لب ديدجو لقتسم

 ,هاندروأ

 ًامئاد ندبلا ىلع فيظنلا ناونع قدص وه ةيلك ةروصب مزاللا رادقملا

 وهو .تاقوألا مات يف هيلع رذقلا وأ خسولا ناونع قدص مدعو ادباو
 عيمج نم هريهطتو ندبلا بيصت يتلا ةراذقلا ةلازإ ىلإ ةردابملا ةرورض ينعي

 91 :يرفغتسملل فَي يلا بط نع :10077ح 594 :17لئاسولا كردتسم -'
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 ةراهطلاو ةلاظنلا يف ةمالسلا ها

 امهم اهنع مالكلا مدقت يتلا تاماجنلاو غاسوالا

 .تاساجنلا ادع ام اهربغ

 ةراهطلا موزل الو ,تادابعلا ةسراممو ةالصلاب ةطوبرم ةلأسملا تسيلف

 ىلع فيظنلا ناونع قدص متحتو اهسفن يف ةفاظنلا ةيبرلطم لب ءاه
 يك هريهطتو هتلازإ ىلإ ردابيف .ةجاحو ًارارطضاو ارفع لصحمي ام الإ ماردلا
 .ًارهاطو ًافيظن ناسنإلا ىقبي

 هللا قح دؤي مل لسك نم نإف لهامتلاو لساكتلا ناسنإلل مي الو
 سفن قح دؤي مو !فيظنلا كسانلا بحي لاعتو هناحبس هللا نإف ؛ هناحبس

 .ًاقح هيلع هسفنل نإف

 قئاقحلاو قيداصملا نم ريثكلا اهتمت يوطني ةيلك رادقملا اذهب ةيضقلاو

 اهئايبب ير هتيب لهأ نم ةمئالاو فَي لوسرلا لفكت يتلا ةيفاخلا

 .ةيفحلا اهاياوز ضعب ىلإ ةراشإلاو
 ليزملا ددحتي الو سجنلاو رذقلا ةلازإ وه ىلوألا ةلحرملا يف بولطلاف

 نال ؛هاهرفوأو لئاسولا رسيأ راتخي ينلا وه ناسنإلا لب ةيضيكلا الو

 رهف ؛ةقيرطلاو ةليسرلا عون مهي الو ةفاظنلا ناونع ىقحت وه بولطملا

 عم تطلتخا وأ

 .يعيبط رمأ وهو لوألا بولطملا
 لكي اوفظنت» :لاقف ةيلكلا كلتب ُهِللَي لوسرلا حرص دقف كلذ عمو

 .”امتعطتسا اه

 مدعو نكمأ امهم ريهطتلاو فيظنتلا لبس لضفأ ةيبولطم ينعي اذهو

 اذه يف هلقعو هركف لمعتسي نأ ناسنإلا ىلع لب نيعم دح ىلع فوقولا
 .ًامئاد لضفالا لبسلاو ةعفانلا قرطلا فشتكي لظيو كنا

 5000ج #5 :ةلمعلا زنك -'



 رمملا لوطو ةحصلا .........

 امهم اهنع زرحتلا وه بجاولا نإف .ةيضيقحلا تاراذقلا ةفرعم دعب

 رادلاو شارفلاو سلجملو بوثلاو ندبلا اهتباصإ نم رّدحتلاو نسكمأ

 مزل كلذ نم ًائيش تباصا ولو .ةلحئاو عراشلا ىتحو رادلا ءانفو نكسلاو

 انه مالكلا نكلو اهيلإ ةراشإلا يتأت ليصافتب ةلمجلا يف هريهطتو هفيظنت

 .ريهطتلا ةيفيكو تارهطملا يف

 ندبلا ىلع فيظنلا ناونع قدص وه بولطملا نإف ىلوألا ةلحرملا يفف

 لو ءلوالا بولطملا وهف .اهركذنسو اهانركذ يتلا رومألا رئاسو بايشلاو
 لب .نيعم فظنم هل ددحي لو فيظنتلا ةيفيك ةلحرملا هذه يف مالسإلا ددحي
 تافظنملا عاونأ لكو فيظنتلا عارنأ لك يفكي هعمو ,عاطتسا ام لكب

 راتخي ًاراتخم ناسنإلا نوكيو ةقيقح امهريغو بوثلاو ندبلا فظنت يتلا

 عون مهي الو ةفاظنلا ناونع ققحت وه بولطملا نآل .اهرفوأو قرطلا رسيأ

 .ةقيرطلاو ةليسولا
 تافظنملا عاونأ فاشتكال ءاملعلا مامأ ًاحوتفم قيرطلا نوكي كلذبو

 ليزي فظنم رهو رخآ دلب يأ يف فراعت وأ هفاشتكا متام لامعتساو

 قيحاسملاو رصاوقلاو تالالحلا عاونأ ضعب لثم ةحاسولاو ةراذقلا

 ةراهطلل ةبسنلاب وهف سمشلاو بارتلاو ءاملا لثمب رصحلا نأو ههربغو

 ةلحرملا يفو ,ةنكمم ةليسو لكب اهليصحتب انرمأ يتلا ةفاظنلا ال ةيعرشلا

 يمر اهيلع دكؤيو ةصاخلا تافظنملا ضعب ىلإ مالسإلا اندشري ةيناثلا
 :يلاتلاك

 ١_المه

 ندبلا ريهطتل ةليسو لضفأ وهو املا ره تارهطملاو تافظنملا مهأ

 نآرقلا اهنع ريعي يتلا ميثارجلاو تابوركملا ررض نم صلختلاو هفيظنتو



 ا 5 .. ةراهطلااو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ تاياور ةدع يف درو دقف «ناطيشلا زجر» ب

 لك يف وهف ."”هرهطي الو رّهطي هللا :ُِلِْي هللا لوسر لاقو .ًاروهط ءاملا
 تاساجنلاو تاراذقلاب هحيرو همعط ريغت اذإ الإ فيظنتلل ملاص لاوحالا

 ًارهطم نكي مل نإو ًافظنم نوكي لاوحألا ضعب يفو ًافظنم ال ًارذقم راصو

 ىلع ماد ام ءاملا رّهطي ال ءاملا ريغ نأ ينعي وهف رهطي الو هلوق امأو .ًايعرش

 يأ ةيفصتلا وأ ةلاحتسالاب رهطي دق معن ءاهيلع سجنت يتلا هتلاح

 .اهيلع ناك يتلا لاحلا نع هجارعإب

 ذشام الإ اهعاونأ ىلع اهتيرهطم رابخالا نم دافتسي عاونأ هايملاو
 : يتالاك يهو ,ردنو

 رطملا هلم _فلا
 ىلإ لصي نأ لبق ذخأ اذإ هنإف .ًًريغم الو ًاثولم نكي ملو وسجلا افص اذإ

 ءامسلا نم مكيلع لزنيو ه : لاعت لاق .ًارهطم ًايفاص ًابذع نوكي ضرالا

 ريهطت ةيلمع ةيلمعلاف ” «ناطيشلا زجر مكنع بهذيو هب مكرهطيل ءام
 رضملا ناطيشلا زجرب بهذُي هنال ةمالسلا ىرجم يف بصت يهو فيظنتو
 .هتمالسو ناسنإلا ةحصب

 هنإف ههبش وأ بازيم ىلإ ىرجو فيظن ناكم ىلع لزن اذإ كلذكو

 دوجو رابخألا ضعب نم دافتسي لب «فيظنتلاو لامعتسالل ًانااص لظي

 لاس دقف دكري ملام ًايراج مادام ًأرهطم ًارهاط لظيو رطملا ءامل ةيمصاع

 رييغتلا هيف ىرأ رطملا هام نم يلع ليسي :لاقو قت هللا دبع ابأ لجر
 تيبلاو هنم يلع حضتنيو يلع تارطقلا رطقتف رذقلا راثآ هيف ىرأو

 اج ٠٠١ :!لئاسولا .هيقق قداصلا نع ؟حد :هيقفلا يف هلثمو .١ح ١ 7يفاكلا -'

 237 :لقنألا -'



 رمعلا لوطو ةحصل

 ءيش لك ؛هلسغت ال سأب هب ام :لاق انبايث ىلع فكيف هحطس ىلع اضوتي
 "رهط دقف رطملا ءام هاري

 ملم يف خاسوألاو بارتلا لثم ينعي رذقلا دوجو نع ثدحتت ةياورلاف

 .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو هتيرهطم نم عنمي ال كلذ نأو رطملا

 يراحجلا هلملا_با

 هب رهطتلا نم عنمي ال ةيمصاع هل رخآلا اذه يقاوسلاو رهنالا ءامك

 الإ ىرخألا تاراذقلاو نيطلاو بارتلا لثم هب تاراذقلا صعب طالتسخا
 اذهو ؛اهرثقي لب ءايشالا فظني ال ثيحب نوكيو ءاملا مسا نع جري نأ

 .مويلا ةدوجوملا بيبانألا هايم يأ ةلاسإلا هامل لماش

 رحبلا هام جا

 روهطأ رحبلا ءام نع ةمئالا لئس دقف فظنمو .رهطم روهط رخآلا وه

 رخآلا اذهو ءهتتيم لحلا هام ررهطلا هنأ :مهنع روثأملاو ,”معن :اولاق ؟وه

 اهيف نوكي ةلاح ىلإ غلبي نأ الإ تاراذقلا ضعب ةطلاخمب ًاروهط لظي
 .ةثولملا راحبلا ضعب ئطاوشك ًافظنم ال ًارذقم

 رابآلا هايم د

 هنم حزنيف همعط وأ هحير ريغتي نأ الإ ءيش هدسفي ال عساو رشبلا ءامف

 ىنعملا اذهب تاياورلاو .ةدام هل نال معطلا بيطيو حيرلا بهذي ىتح
 ةريثك

 رطافتو ابوطرم راص يأ فقسلا فكر ءرّفط يأ املا حضتنا .4١1:!لئاسولا :؟ح 1 :يناكلا -'
 املا هتما

 و775ح 1٠١1 :1لئاسولا ,317و ح7 :9بيذهتلا .ةحنعتم ديناسأب هو ةح١ 5يلاكلا رظنا 3
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 0 د .. ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 اهدنعف همعط وأ هتحئار تريغت اذإ الإ ًارهطمو ًافظنم رئبلا ءام لظيف

 حلصي ال هنإف رشبلا نتنا اذإ ًاصوصحخ .ًارّدقم نوكيو ًافظنم نوكيال

 نأ هيلعو هلسغ ديعي نأ هيلعف ًاثيش هب ناسنإلا لسغ ولو هب لسغلا
 .فظنت ىتح رثبلا حزني

 ىتح رثبلا هام نم حزني تاراذقلا نم ءيش رثبلا يف عقو املك اذكهو

 .ةحلص رثبلا دوعتو رذقلا رثأ بهذي

 امهنيب نوكي نأ بجيو ,ةعولابلا برق رثبلا نوكي ال نأ بجاولا نمو
 ةواحخر بسحب فلتخت يهو رئبلا هئتنب ةعولابلا ءام غلبي ال ثيحب ةلصاف

 .اهتبالصو ضرألا
 هليم دعب ةقحاللا ةبترملا يف يتأت ةرهطمو ةرهاط ًاضيأ نريعلا هايم _ ه

 .اهريهطتو ءايشألا فيظنت ىلع ةردقلاو ءافصلاو ةبوذعلا يف راطمالا

 ةدكارلا هايملا_و

 ىلإ مسقت اهنكلو تلق امهم ريهطتلاو فيظنتلا ةيلباق اه ىرخألا هذه
 هيف طقس اذإ بايثلا هفيظنت نم مغرلا ىلعو ليلقلا ءالاف ,ةليلقو ةريثك
 هذه لاحلاو ريهطتلل هتيحالص مدعب ةلئاق ةيرظن هل مالسإلا نكلو :ةساجن
 ام ةئيملاو ينملاو ,محللا لوكأم ريغ نم ةرذعلاو لوبلا يه ةساجنلاب دارملاو

 «يمذلا ريغ رفاكلاو لالجلا قرعو ريزنخلاو بلكلاو مدلاو ةلئاس سفن هل
 ءيش ءاملا ىقال ىتمف ؛ىراصنلاو دوهيلاك يوامس باتك هل سيل نم ينعي
 .ةسارد ىلإ ةجاحب وهو ؟فيظنتلا يف ىتح هلامعتسا لّضفي ال كلذ نم

 رابشأ ةئالثب رابخألا هدنحتو افرع ريثكلا هيلع قدصي ينلا ريثكلا امأو
 ةثالث يف رابشأ ةثالث وأ ًاضرع فصنو رابشا ةئالث يف ًاقمع فصنر
 ضوحلاك هيلع ريثكلا قدص مهملاو ابيرقت ًالطر يتئامو فلأ نوكيو ,رابشأ
 ءاملاو -ًانسآ نكي ملام ءاملا اهيف عمتجي يتلا ةرفحلاو ريدغلا يأ - عقنتسملاو



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هب تاراذقلا ضعب طالتخا رضي ال ةيمصاع هل هنإف ضرألا ىلع عمتجملا

 ءأرذقم نوكي لب ًارهطم نوكي ال هعمو .همعط وأ هنول وأ هحير ريغتي نأ الإ

 .هقفلا بتك يف ىصقتسم هايملا يف مالكلاو

 لوحكلاو نيزدبلاو طفنلا لثم هاملا ريغ ىرسخأ لئاوس كانهو
 ةرهاط يهف ءاهريغو قاصبلاو درولا ءام لثمو فاضملا ءاملاو ةيعانصلا

 اهنكلو ةيواميكلا تافظنملا ضعبو رولكلا لثم ًاصوصخ ةلاحم ال ةفظنمو

 وه سجنلاو اهب سجنلا ريهطت مت اذإ ةالصلا ةحص ىنعمب ةرهطم ريغ

 عقي ملام ةفظنم هايل كلت ىقبتو ةةراملا تاراذقلا يقالي ام لك ال يعرشلا

 .تاراذقلا نم ءيش اهيقالي وأ اهيف

 هكاوفلا ريصعو ةيذغألا ةماعو لخلاو نبللاو بيلحلا لثمامأو

 هتباصأ اذإ بوثلا لثم رذقت يتلا تارّدقملا نم اهنوك دعبي الف رضشلاو

 .ةرهطم نوكن فيكف

 حييرلاو سمششلا _؟

 تاراذقلاو تاساجنلا ضعب ففمت حايرلار سمشلا نأ ظحالملا

 نأ يور دقف «لوبلاك ةلئاس ةراذقلا تناك اذإ ًاصوصسخ اهتراذق اهدقفثو

 رذقلا تلازأو تقرشأ اذإ ينعي رهاط وهف سمشلا هيلع تقرشأ اسم لك

 هل قبي ملف حايرلا هتقفصو سمشلاب سبي اذإ كلذو ,هتراذق هتدقفأ وأ

 نع نقلا هللا دبع وبأ لئثس دقف ءرذقلا ةلازإو فيظنتلا نم عون وهف .رثأ

 سبي دق هنكلو سمشلا هبيصت الف هريغ وأ تيبلا يف نوكي رذقلا عضوملا

 نعو ءهلسغي ىتح هعضوم ملعأو هيلع ىلصي ال :لاق .رذقلا عضوملا
 ريغ وأ لوب نم ًارذق عضوملا ناك اذإ :لاق ؟ضرألا رهطت له سمشلا
 نإو .ةزئاج عضوملا ىلع ةالصلاف عضوملا سبي مث سمشلا هتباسصأف كلذ



 نيك 559 ....... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 هيلع ةالصلا زوجي الف ابطر ناكو رذقلا عضوملا سبيي لو سمشلا هتباصأ

 "7 سبيب ىتح

 الو نيع هيلع سمشلا قارشإ دعب ةراذقلاو ةساجنلل نبي مل اذإ دارملاو

 ةيصاخ اهل سمشلا نأ رابخالا نم دافتسملا نإف ءنيعلا لاوز يفكي دقو .رثأ

 ةيصاخلل اهنادجوب ةياورلا حيرصت دعب ًاصوصمخ ةيضيظنتو ةيميقعت
 .ةراذقلا لاوزو ةفاظنلا لوصح وه مهملار ؛لوأ ةيفيظنتلاف ,ةيريهطتلا

 حسملاو كلدلا-#

 لثم بايثلاو مسجلا ريغ يف تافظنملا نم حسملاو كلدلا نأ كش ال

 تاودالاو لئاسولا ضعبو ناردجلاو - لزنملا ضراك- ضرالا حسم

 ندبلا لثم ىقبيو اهفظني ةحساملا وأ قرخلا وأ ديلاب حسملا نإف ةيلزنملا
 لجر نقلا هللا دبع ابأ لأس دقف امهيف كلذ مازتلا يف دعُب الف ,بايثلاو

 هحسمأف لوبلا نم ءيش يدي باصأ دقو املا بيصأ الف لوبأ هل لاقف
 وأ يدسج ضعب وأ يهجو حسماف يدي قرعت مث بارتلاب وأ طئاحلاب
 "هب سأب ال :لاق يبوث بيصي

 هبوث هباصأف هلي تقرع مث هديب هركذ حسم نمع رح ةقتق#ا هلاسو

 ,ال ؛لاق ؟هبوث لسغي
 .رم امك قرخللب وأ راجحألاب هحسم هيف يفكي هنإف طئاغلا جرحت اذكو

 يمذلا ىقلأ :ةنقا هللا دبع يبال تلق ,لاق يسنالقلا دلاخ نعو

 ."طئاحلب وأ بارئلاب اهحسما :لاق ييحفاصيف

 .4119ح 9١47 :(لئاسولا 190842 808 :؟بيذهتلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 لجرلاب نوكي لمدلا نع تلأس لق ايلا هللا دبع يبأ نع رامع نعو

 الو ضرألاب وأ طئاخلب هلي حسميو هحسمي :لق ةالصلا يف وهو رجشيف

 ."ةالصلا عطقي

 ىلإ اودغأ ينإ :اتكا هللا دبع يبأل تلق .لاق ميكح نب مكحلا نعو

 مث ينيب فشتنأو حسم مث هام يدنع سيلو لوبلا ىلإ جاتحاف قوسلا
 ."”ساب ال لاق كلذ دعب ينسج كحأ مث ,ضرالابو طئاحلاب امهحسمأ

 ةرذع ىلع أطو لجر اللا رفعج يبال تلق لاف نيعأ نسب ةرارز نعو

 ااهرذقي نأ الإ اهلسغي ال :لاقف ؟اهلسغ هيلع بجي له اهيف هلجر تحاسف

 ."اهرثأ بهذي ىتح اهحسوي هنكلو

 حوسمملاب يننعت الو حسملا ىلع زكرت تاياورلا هذه عيمج ىرت تنأو
 قرخلاو ديلاو ضرالاو طئاخلاك لثملا وحنب وه امنإ هركذ ءاجام لكو هب
 ًافيظن نوكي اهدنع ةرلاب رذقلا لوزي ىتح حسملا وه مهلاف ,راجحالاو
 طبتري كلذ نإف هله لاحلاو ةالصلا ةحصو ةيعرشلا ةفاظنلا ىنعمب ال نكل

 .ًارارم هيلع انهبن امك انثحبب طبتري الو ةيلمعلا لئاسرلاو هقفلاب
 تلق «لاق ىسيع نب صفح نأل ؛ءيش ىقبي ال ىتح حسملا وه مهملاو

 هيف َّرأ مل ىتح هتحسمو يفخب ةرذع ىلع تاطو ينإ :ةتقا هللا دبع يبال

 يف مالكلا نإف يمعزبو ,”سأب ال :لقف ؟هيف ةالصلا يف لوقت ام ئيش
 رابتعا مدع وأ .محللا لوكأم ةرذعك ةرذعلا ةراهط ةروص يف ةياورلا هذه

 لاؤسلا نوكيو اهب ةالصلا متت الام اهنال باروجلاو فشلا لثم ةراهط

 4083ج ٠١6 :؟لئاسرلا 1١82 584 :!بيذهتلا -'
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 5« 555 ةراهلعلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 لازأو امهحسم اذإ ةالصلا ين ةزازح بجوت وأ ةعنام يه لهو هتراذق نع

 هليلعت مدعل هيف ةالصلا متن الامع لاؤسلا سيلو ةساجنلاو ةراذقلا نيع

 .حسلا موزل مامإلا يفن مدعلو «ىرخأ تاياور كلذلو كلذب
 هدراوشلا نم راهظتساو راعشتسا درجم كلدلا ةيلمع نأ روصتت الو

 ءاذحلاو مدقلا لفسأ لثم كلذو كلدلاب لصحت ًاضيأ ةيعرشلا ةراهطلا نإف

 نيع تلازف ضرألا ىلع هب ىشم اذإ رهطي هنأ نوري ةماع ءاهقفلا نإف

 ىوس وه سيلف يشملا لح ثدحي يذلا رمألا انروصت ولو .ةساجنلا

 امك بارتلاو ضرألا ةيرهطم ىسنن ال نأ ىلع ؛ةيوفع كلد ةيلمع لوصح

 هلسغ مث بارتلاب ريزنخلاو بلكلا هيف غلو ينلا ءانإلا كلد اذكو ؛يتايس

 .ءالابإ

 ضرألاو بارتلا -؛

 "”«ًروهط اهبارتو ًادجسم ضرألا يل تلعج» :ِِيِيَي هللا لوسر لاق
 يأ ,ثدحلا نم ةراهطلا يف عفني اهبارست ًاصوصصخو ضرالا نأ كش الو
 نم ةفاظنلا يف هعفن نع لاؤسلاو ,مميتلاب كلذو ةيعرشلا ةراهطلا

 ءانإلا كلد نم درو ام دعب اصوصسخ دعيتسملا نم كلذ سيل ؟ةراذقلا

 الو هلامعتساو ءالاب هلسغ مث بارتلاب ريزنخلاو بلكلا هيف غلو ينلا

 رارضألا نم كرتي امهغولو نأ ىلع لدي ام كلذ نودب هلامعتسا حلصي

 .بارتلاب كلدت نأ نود نم فظني الو عفترت ال ءانإلا يف

 مميتلا نأ انملعو ةفاظنلا لجأل ةبانحللا لسغ بوجو نأ انملع امدعبو

 وأ ةفاظنلا لوصح هنم دافتسي دقف لسغلا نع ليدب فيظنلا بارتلاب

 .مميتلاب اهنم ءيش
 17١-111 :امالسإلا مئاعد -
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 رهطي ضرألا نأ تاياررلا يف هاج دقف .ةيلك ةروصب ضرألا امأو

 ىلع رم ذإ كا رفعج يبأ عم تنك ملسم نب دمحم لاق ًاضعب اهضعب
 تنطر دق كادف تلعج :تلقف هبوث تباصاف اهيلع اطوف ةسباي ةرذع

 ال :لاق ىلب :تلقف ؟ةسباي يه سيلأ :لاقف كبوت تباصاف ةرذع ىلع

 ."ضعب اهضعب رهطي ضرألا نإ سأب
 دق ةرذعلا باصأ يذلا بوثلا ليذ نإف ةلمجلا هذه ىنعم ناك امهمو

 .ضرالا نم رهاط عضومل هتساممب رهط

 هرذق قاقز دجسملا نيبو اننيب ناكم يف انلزن :لاق يبلحلا دمحم نعو
 راد يف انلزن :تلقف ؟متلزن نيأ :لاقن اها هللا دبع يبأ ىلع تلخدف

 نيبو اننيب نإ :ل انلق وأ .ًارذق ًاناقز دجسملا نيبو مكنيب نإ :لاقف ,نالن

 ."ًاضعب اهضعب رهطت ضرالا سأب ال :لاقف .ارذق ًاقاقز دجسملا
 .حسملاو كلدلا سيلو ضرألا وه رهطملا نأ مهملاو

 ضقنلا-ه

 لثم تاراذقلا ضعب نأ كش الو :ضفنلا وه فيظنتلا قرط دحأ

 كلذ هيف يفكي دقف ءضفنلاب لوزي بارتلا لثم ىتحو فاحلا ثورلا

 ردابيف سابللا ليدبت نم نكمتي الو رادلا جراخ ناسنإلا ناك اذإ ًاصوصخخ

 :لق الكا رفعج نب يلع نعو .رذقلا نم هيلع قلع ام ةلازإو هضفن ىلإ
 بهتف ةرذعلا هيف ناكملاب رمي لجرلا نع ايلا رفعج نب ىسوم تلأس

 نأ لبق هيف يّلصيأ هسارو هبوث بيصيف ,ةرذعلا نم هيلع ىفسيف حيرلا

 ١415ج 444 *لئاسولا :1ح78 :؟يناكلا -'
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 سيل ضفنلا نأ كش الو .”سأب الف يلصيو هضفني معن :لاق ؟هلسفي

 قيرطو ,ةالصلا يف ةبولطم ًاضيأ ةفاظنلا نأ لجال لب .ةساجنلا لجال

 .نففتلا وه اهليصحت

 ضمضمتلا-"

 هيمرو هجارخنإ مث نانسألا فارطأ ىلع هئرادإو مفلا يف ءاملا لخخدإ وه

 نع درو دقف ًالثم مدلا جورخو تاراذقلا نع مفلا ريهطتل مفلا نع

 للخت وأ كاتسا لجر نع يريمحلا هلأس امنيح لاق اك رفعج نب ىسوم

 «ضمضمتي نكلو ال :ةيكل لق ؟ءوضولا كلذ ضقنيأ مد همف نم جرخف

 ,”تاراذقلا نم مدلا نآل مفلا يف ةلصاحلا ةساجنلا ريهطت انه دارلاف

 قاشنتسالا -

 نأ ىلإ تارم ةدع كلذ راركتو هئاقلإ مث فنالا يف ءاملا لاخخدإ وهو

 رذق يأ وأ مد فنالا يف ناك اذإ كلذو تارم ثالث هلقأو فنالا رهطي

 .ءوضولا يف ليصافتلا ضعب هل يتأيسو فئآلا سفن ةراذق ىتح رخآ

 ندبلا فيظنت ةقيرط
 ةراذقلا ةيمومعو ةجاحلا بسحب فلتخت ندبلا فيظنتل قرط كانه

 رذقتي دقو ندبلا ةماع رذقتي دقف ءاهتيصوصخو ندبلا رذقت يتلا ةحاسولاو
 نم ةنطابوأ ًارهاظ هنوك نم هفلتخي دق عضوملاو هنم صام عضرم
 ءاملا اهغلبي ام ,نايحألا ضعب يف وأ ندبلا يف ًامئاد رذقتت يتلا نكامألا

 .اهغلبي الامو ةلوهسب

 فج 178 ا/راحبلا 4017ج 7١ :؟لئاسولا ,؟14ح 146 :رفعج نب يلع للاسم -'

 رالث'حاخع :1لئاسولا يف هنعو 705 808 ذانسإلا برق 459 1٠6 :رفعج نب يلع للاسم -'
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 لسغو مامحلا لوخد ةلاحلا هذه يف بولطلاف ندبلا عيمج رّدقت اذبف

 ةراذسقلا لاوز ةلوهسل عبات وهو ءكلدلاو نوباصلاو ءالاب ندبسلا

 بولطم وه ام لك مزلي دقو ندبلا ىلع هاملا ةقارإ يفكي دقف ءاهتبوعصو
 .ًالصفم هتيفيكو مامحتسالا يف مالكلا ءيجيسو ,مامحتسالا يف

 ثيحب دسجلا ةماع ىلع ءاملا ةقارإب كلذو .لسُملا يناثلا قيرطلاو

 لثم كلذو «ةفاظنلا ققحتت رادقملا اذهبو ؛هيلع يرجيو دسجلا عيمج بيصسي
 «تيملا سم نمو .ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحللو ةبانجلل لسُعلا

 .ةعمجلا لسغو

 ريهطتو حيرلا بيطو ةفاظنلا رارمتسا اهب داري ةبحتسم لاسغأ كانهو

 رارمتساو ةفاظنلا يف ةغلابملا لب ,رذقلا فيظنت نم رثكأ قرعلاو ةربغلا

 يف لسغلاو ةعمجلا لسفك ةبحتسملا لاسغالا لثم كلذو رهطلا ةلاح

 .ناضمر رهش يف دارفألا يلايل

 ىلإ مسقني اذهو ءهرذقت دعب ندبلا نم صاخ مضوم لسغ ىلإ لزدتتو

 يتايسو لوبلاو طئاغلا جرحت لثم ًارمتسمو ًايمئاد هرّذقت نوكي ام نيمسق
 .ندبلا عضاوم رئاس لثم كلذك نوكي ال دقو ًالصفم يّلختلا ين مالكلا

 نوكي دقو ؛سجنلاو رذقلا ةلازإل اهفيظنتو اهريهطت نوكي ةريخألا هذهو

 هجولا لسغ ينعأ ,ءوضرلا لثم كلذ رارمتساو امهتراهطو اهبيط ءاقبسلا
 .تارم ةدع مويلا يف نيديلاو

 ةبانجلا لسغ
 عئارشلا صلاخ نمو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف بجاو ةبانجلا لسغ

 ةفاظنلا ناكرأ نم دحاو وهو .مالسإلا لبق هلعفت برعلا تناكو ةيفينحلا

 لوقت نأ عيطتسن لب ,مالسإلا يف ةفاظنلا تاراعش نم دحاوو ةبوسلطملا

 ةفاظن ىلع ليلد وهو .ةبانجلا نم لسغلا كرتن الاننإ :رشبلا ةماعلا
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 ال هندب لسغي ملسملاو رارمتساب ثدح ةبانجلا نأل ,نيملسملاو مالسإلا
 .ةيسنجلا هتسرامم بسح ؛تاعاس وأ مايأ ةلصافب ةلاحم

 .دلولا هنم نوكي يذلا ءاملا يأ ينملا جورخامإ يه ةبانملاب دوصقملاو

 امإو .هدعب روتفلا لوصحو ذذلتلل ًابحاصمو ةداع قفدب هجورخ نوكيو
 ةيرظنلا نإف «ناريح ىتح وأ ناسنإ نم ربدلا وأ جرفلا يف لخإلا

 .ةراذقلا لوصح بحلصت ةيلمعلا هذه نأ ىلإ بهذت ةيمالسإلا

 باوج يف هباحصأ ضعب ىلإ بتك تكا اضرلا مامإلا نأ يور دسقف

 ءماذأ نم هباصأ امم ناسنإلا ريهطتلو ؛ةفاظنلا ةبانجلا لسغ ةلع :هلئاسم

 هيلع بجو كلذلف هلسج لك نم ةجراخ ةبانجلا نأل هلسج رئاس ريهطتو
 "هلك هدسج ريهطت

 جراخلا نأ ينعي اذهو .ىذالا نم ريهطت وه ةقيقحلا يف ةبانجلا لسغف

 ,ىفالاب هنع ربع هنآل ندبلا ىلع هدجاوت رضي ندبلل ثولملاو ةبانجلا نيح
 .ررضلا لصوي امو :رضملا يأ

 ينعي ؛ةبانجلا لوصح دنع دسجلا عيمج نم جرخي امل ريهطت وه كلذكو
 ريهطتو لاق ةهقلا هنأل ,ةرذق ةداملا هذهو دسجلا عيمج نم جرخت ةدام كانه نأ

 ةبانجلا نأب كلذ دعب هللعو ؛رهاطلا ريغل نوكي ريهطتلاو ؛هدسمج رئاس

 .ةراهطلا مدع بيس وهو رذقلا وه جراخلا نوكيف هدسج لك نم ةجراخ

 هلأسف يؤتي هللا لوسر ىلإ دوهيلا نم رضن هاج هنأ ىرحخأ ةياور ينو
 للعت هللا رمأ ءيش يال :لاق نأ هلأس اميف ناكو لئاسم نسع مهملعأ

 لوسر لاقف ؟لوبلاو طئاغلا نم لسغلاب رمأي لو «ةبانجلا نم لاستغالاب
 ؛هرشبو هرعشو هقورع يف كلذ بد ةرجشلا نم لكأ امل مدآ نإ :ٌةْْؤَي هللا

 .1ج ةيانللا باوبأ نم ؟بغب 177:1 لئاسولا ؛191ح [4 :هيقفلا -
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 بجوأف :هدسج يف ةرعشو قرع لك نم هلملا جرخ هلهأ لجرلا عماج نإف
 جرخي لوبلاو ,ةمايقلا موي ىلإ ةبانجلا نم لاستغالا هتيرذ ىلع لجو رع هللا

 ماعطلا ةلضف نم جرخي طئاغلاو ءناسنإلا هبرشي يذلا بارشلا ةلضف نم

 .”ءوضولا كلذ يف هيلعف ناسنإلا هلكأي يذلا

 ةيضقلا تناك نإو .ندبلا ايالخ يف ةدوجوملا تانيجلا وه قرهلاب دارملاو
 عيمج نم ءاملا جورخو دسجلا عيمج نم ةدام جورخ ةمهدحأ نيلامتحا تاذ

 قرع سفن وه نوكي دق الثم ةرعش لك نم ندبلا تاماسم نم ينعي دسجلا

 ,ينملا ريغ ههبشو لئاسك ندبلا رهاظ ىلع رهظي قرعلاب هيبش وأ بنجلا

 عيمج نم داوم جرخت نأب ندبلا عيمج نم يونملا ءاملا جورخن وه :رسخآلاو
 نع اهجورحخو نيتضيبلا يف مث رهظلا ين اهعامتجاو تانيجلاو ايالخلا

 ةبانج ةرعشو ةيلخ لكو قرع لك نم هجورخ نم مزليو ليلحإلا قيرط
 دسجلا تاماسم عيمج نم جرخت ةدام كانه سيلو «قرعلا كلذو ةرعشلا كلت

 ةماع نم جرخي ينملا وه دوجرملا امنإو «ندبلا رهاظ ىلع نوكتو هرعشو
 .ندبلا

 تحن : )+ مهوق لثم اذكو «لوألا لامتحالا ديؤت ةيناثلا ةياررلاو
 ."ةبانج ةرعش لك

 نم لسغلاب اورمأ امنإو :اهيف ءاج :يناثلا لامتحالا ديؤت ةياور كانهو

 نم ,رذقأو ةبانحلا نم سجنأ وهو ءالخلا نم لسغلاب اورمؤي ملو ةبانجلا

 ءالخلاو ؛هلسج عيمج نم جرخي يش وهو ءناسنإلا سفن نم ةبانجلا نأ لمجأ
 ,7باب نم جرخيو باب نم لخدي ءاذغ وه امنإ ناسنإلا سفن نم وه سيل

 .اكثلح 453 :1لئاسولا ؛1ح 141 :!عئارشلا لثع 396 حالف :اهيقفلا -'
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 .ينملا اهب داري ةبانجلاو دسجلا عيمج نم ةجراخلا يه ةبانجلا لعج دقف

 هلدبلا ةماع نم جرخي ام رئاسو ينملا ينعأ عم نينثالا ةدارإ لمتجير

 الإ نوكي ال عامجلا نأ نم :ةياور يف ءاجام ًاضيأ هديؤيو ,رابخالا نيب اعمج
 لجرلا دجوو ندبلا سفنت لجرلا غرف اذإف ,ةبلاغ ةرهشو ةديدش ةكرحمب
 .”كلذب لسغلا بجوف ةهيرك ةحئار هسفن نم

 عيمج يف ةراذقلا دوجو ينعي وهو ندبلا عيمج ريهطتب رمألا هديؤزي اذكو

 لسغ يأ ءوضولاو جرخملا لسمغ يأ هاجنتسالاب رمألا نأ امك ءندبلا

 .يلختلا دنع اهرذقت ينعي نيديلا

 لاخدإلاب يفعي هينملا جورخ نود نم ةبانجلا لوصمب لسغلاب رمألا اذكر
 عيمج نم ةنام جورخ لامتحا يأ ءلوألا لمتحالا ديؤي ءاملا ةقارإ نودب

 لصحي كلذ عمو ههدنع هاما جورخ مدعل ,ندبلا تاماسم عيمج نمو دسسجلا

 ناك نإو ؛ضحم يدبعت مكح وه سيلو ةراذقلا نم لسغلا بجوي ام
 نكلو .طقنف ينملا جورخ دنع ةلاحلا كلت لوصح تاياورلا نم رعشتسملا

 لوخدلا ققحت ينعي .ةفشحلا لوخد درجمب هبجوتو لسغلاب رمأت رابخالا
 .جرفلا نطابل ةفشحلا ةماع ةسامو

 ةفشحلا لوخد نقحت مدعو جرفلا ىلع ركذلا عضو درجم ةروص امأو

 ربعت تاياورلا نإف هذه لحلاو لسغلا موزل تاياورلا ضعي نم دافتسلاف

 ناتخملا ناتذللا سم اذإ وأ ؛لسغلا بجو دقف ناتخلا ىلع ناتخلا عقو اذإ هنأب

 نب يلع نع ةربتعم ةياور يفو :ناناتخلا ىقتلا اذإ وأ ءلسغلا بجو دقن
 يضفي ال ركبلا ةيراحجلا بيصي لجرلا نع نسحلا ابأ تلأس :لاق نيطقي

 دقف ناتنلا ىلع ناتخلا عقو اذإ :لاق ... ؟لسغ اهيلعأ اهيلع لزني الو اهيلإ

 .1830ح 438 :1لئاسولا ,509/ ”بوضآ رهش نبال بقانما .4" :يسربطلل جاجتحالا رظنا -'
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 درجت ىلع اهرهاظب لدت ريباعتلا هنهو «”ركبلا ريغو ركبلا ءلسغلا بجو

 مدع اهانعم ةسامملا لب :لوخد ريغ نم ولو نيناتخلا نيب ةسامملا لوصح

 عطقلا لحم وه اهناتخ نآل ةأرملا ناتخ نم لفسأ ركذلا لخنم نأل لوخدلا

 موزلب اوتفي مل ءاهقفلا نكلو «ةسامملا لصحت ال لوخدلا دنعو اهتاون نم

 ديفتسن نأ نكميو ؛لوخدلا لوصح نود نم نيناتخلا ةسامم درجمب لسفلا

 لوصح درجمب لسغلا موزل ينعأ ًايحص ًايفاظن ًامكح تاياورلا هذه نم
 .لاخدإلا ققحت نود نم ةسامملا

 لخدم نأ رابتعاب .ةاذاحملا وه ةسامملا نم دارملا :ءاهقفلا ضعب لاق امنيب

 ناتتخلا يناحب ثيح ىلإ غلبو لحد اذإف هنم لفسأو ةأرملا نات دعب ركذلا

 .ورمعو ديز ءاقتلا لثم نيناتخلا ءاقتلا وهف ناتنحلا

 نع النقا اضرلا تلأس لاق عيزب نبا ةحيحص كلذ ىلع ليثدلاو

 اذإ :لاقف ؟لسغلا بجي ىتم نالزني الف جرفلا نم ًابيرق ةأرملا عماجي لجرسا
 ةبوبيغ وه نيئاتنخلا ءاقتلا :تلقف ءلسغلا بجو دقف ناناتنلا ىقتلا

 ."”معن :لاق ؟ةفشحلا

 ,”هلخخدي مل هنألىلسغلا بجي ملف جرفلا نود اهعماج امنإ :رخآ ريخ يفو

 .ةسامملا درجم سيلو لاخدإلا وه لسغلا بجوم نأ ىلع رخآ ليلد وهو
 بجي ىتم ةنكلا هللا دبع وبأ اهيف لثس يتلا ةياورلا ثلاثلا ليلدلاو

 اذإو هلخدي نيح لسغلا امهيلع بجي :لاقف ؟لسغلا ةأرملاو لجرلا ىلع
 ."امهجرف نالسغيف ناناتخلا ىقتلا
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 نيناتخلا ءاقتلا درجم يف سيلو لاخدإلا وه لسغلل بجوملا نأ نيبت يهف
 امهف رهط امهم نيجرفلا نأل ةياغلل ماه رمأ اذهو ,جرفلا لسغ ىرس
 دايتعال صخشلا سفن رضت ال دقف اهعون فالتخاو ,ةراذقلا ناظم نم

 .لباقملا فرطلا رضتو اهيلع هلدبب
 نبا ةحيحصو ركابلا ةياور ًاصوصخ ةضراعتم تاياورلا نأ ةجيتنلاو

 ةيناثلاو يفاظنلا يحصلا مكحلا ىلع لوألا تاياورلا لمح لضفالاو عيزسب

 وأ ىلوألا تاياورلا حرط نم لضفأ رهف انيب امك يطرشلا يعرشلا ىلع

 .هيجوتلل ركابلا ةياور لوبق مدعل اههيجون

 : ةأرملا مالتحا

 رمألا اذه نأ رهاظلا ؟ينميو لجرلا ملتحي امك ينمتو ملتحت ةأرملا له

 ًاصرصخ ,ةظقيلا لاح يف ىتح لب مرنلا لاح يف نوكي نأ مزلي الو ققحتي
 جرا جرخي لجرلا ينم نأ ةيلمعلاو .لوخد نود نم لجرلا اهطلاخ اذإ

 ضعب يفو محرلا لحشاد لزنت ةأرملا امئيب «هتبانج وهو رهظيو ندبلا
 ندبلا جراخ ينملا جورخ تالاحلا ضعب يف ءاسنلا ضعبل فتي نايحألا

 .رهظيو
 مل اذإ امأو ,ريهطتلاو فيظنتلا لجالو ًاعرش لسغلا هيف بجي جرخخ اذإف

 «كلذب تسحأو ةوهشلا اهتءاجام دعب محرلا لحخاد تفذقو جرخب

 ةباندلبا نأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو ةةدابعلل لسغت الو فيظنتلل لسغتف
 طقاس يعرشلا لسغلا نأ ريغ ,ةلاحم ال ةبانج هذهو ءرم امك ةراذقلا مزالت

 نرصر ًاركنم نلمع اذإ هب نعرذتي ال يكل نهنع طقس امئإو «ىرخأ ةلعل
 جوزلا ىلع بعصي هنأ لجألو ؛نملتحا دق نهناب نرذتسعيف نلستغي
 دق كلذ لك تملتحا تلاق اهنأس اذإف لستغت هتسخا وأ هتجوز نأ مرسغاو



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 يور دقف «كلذ رثكأ اهنم دافتسي ةلصفم ةياور كانهو ,رابخألا هيلع تلد

 ليَ ينلا ءاسن ضعب ىلإ ءاسن تتأ :لاق هنأ تكا نينمؤملا ريمأ نع

 نئج ءاسن ءالؤه نإ: هللا لوسر ءاسن ىدحإ تلاقف ,نهتثدحف

 ال هللا نإف نلأسيل :يَي لاقف هركذ نم نيحتسي ءيش نع كنلأسي
 ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا يف ىرت ام :نلقي ءتلاق ,قحلا نم يحتسي

 ءامك ءام اه نأل ؛لسفلا اهيلع معن :ُهلِلَي لق ؟لسغلا اهيلع له ,لجرلا

 نم رهظي ام اهنم رهظ اذإف ؛ءلجرلا ءام رهظأو اهءام رتس هللا نكلو ؛لجرلا

 .”نهرارش يف الإ كلذ نوكي الو :ةئايز رخآ لقن يفو .”لسغتلف لجرلا
 ةرهش نم تلزنأ اذإ ةأرملا نأ اهدافم ةقلطم ةديدع تاياور كانهو

 تاياور ةدع يفو ؛مالتحالا يفو مونلا يف ناك اذإ ًاصوصخ لسفلا اهيلعف

 يف مانملا يف اهعماجي لجرلا نأ ىرت ةأرملا نع انقل مامإلا يوارلا لأسي

 نكلو لسغ اهيلع :لاق ىرخُأ ةياور يفو ؛لستغت لوقيف لزنت ىتح اهجرف
 .ةلع هنذختيف اذهب نهوثدحت ال

 له :هل تلق ةرارز نب ديبع لاق .حوضوب كلذ ىلع لدت ةياور كانهو

 نأ ىضري مكيأو ؛ال :لاق ؟لجرلا اهتأي مل اذإ اهتبانج نم لسغ ةأرملا ىلع

 ًادحأ وأ هتجوز وأ همأ وأ هتخأ وأ هتنبا ىري نأ كلذ ىلع ريصي وا ىرب
 «لعب اهل سيلو تملتحا :لوقتف ؟كلام :لوقيف ؛لستغت ةمئاق هتبارق نم

 اين ْمُتَنُك نإَو ) مكيلع كلذ عضو دقو ءكلذ نهيلع سيل ال :لق مث

 0340ج 448 :!لئاسرلا كردتسم 6١!, :!يلحلا دهف نبال عرابلا بذهملا رظنا -'

 9144ج 451 :!لئاسرلا كردتسم ,6!1 :امالسإلا مئاعد د

 184*ح 41 :1لئاسولا لة 11! :!بيذهتلا 7744ج ٠١6 :ةراصبتسالا رظنا .1ح هم ”يناكلا -

 .اهفمع #4 :صو امقلو



 ن0 .. ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ىلع ةلادلا تاياورلا تضافتسا دقو .”نه كلذ لقي مو 4 اوُرْهْطاَ

 ءاهغ لجرلا ةعماجم نودب ةأرملا لسغ مدع

 ءاوس تلزنأ اذإ ةأرملا لسغ ىلع لدت ةريثك تاياور كانه لباقملا ينو

 ىري ام مانملا يف ىرت اهنأ وأ «هتقئاعم وأ جوزلا ةبعادم رثأ ىلع كلذ ناك

 .مالتحالا وهو .اهعماجي لجرلا نأ ينعي ؛لجرلا

 يف لسغلا لعجتف جوزلا ةبعالمو مالتحالا نيب لّصفت ةياور كانهو
 .هريغ يف هيفنتو مانملا يف عامجلا لصح اذإ مالتحالا

 يف ءاملعلا راتحاو ءانركذ امك كلذب نهوئدحت ال لوقت تاياور كانهو

 قيرفتلا ىوس اهئيب عمجلل هجو الو نيفرطلا نم ةريثك يهو اهنيب عمجلا
 تباث لوالاو طقاس يناثلاف ,ةالصلل لسغلا نيبو فيظنتلل لسغلا نيب

 نم ةعناملا ريذالا نم دحاوك ,ةيساسحلاو ةمهتلاك ,روذحم دوجو مدع عم

 اذه نم ءيش وأ هاملا وأ مامحلا دوجو مدعو ءرظانلا دوصجوك مامحتسسالا

 .ليبقلا
 امب نهتلماعمو هاسنلا لمع وه بولطملا نأ كلذ عومجم نم دافتسملاو

 ال يك عامجلا تالاح ريغ ين ةوهشلا ةراثإ مدعو ةبغرلا دومخ ىلإ يدؤي

 نهيلع لسغلا بوجو يفن تالواحملا كلت يف لخديو ؛لسغلا ىلإ نجتحي
 ةنلعم ةفيظوو ايعرش امكح نوكيف كلذب نهئيدحت مدعو لمعلا كلذ نم

 ليق اذإف ,هلئاسو ةئيهنو هتايطعمو هبابسأ قيقحتل ةعيرذلا نهحنمت
 نأ ةأرملل حي ةعيرشلا يف تباث مكح اذه لوقت نيلعفت اذلم نهادحإل

 رمأ امل ةأرملل كلذ قحي نأ الولو لستغتو ٌذتلتو بنجتو كلذ يف ركفت

 كلذ يف ريكفتلا سفن نإف ؛فئاظولا نم ًادحاو هلعجامو لسغلاب عراشلا

 3 ةقدئاملا ,19:6ج 498 :1لئاسولا ,11707ج ٠١7 :اراصبتسالا ,777ح 114 :!بيذهتلا ا



 رمعلا لوط ةحصلا .....

 لصالا وه اذه ًاضيأ مارحلا ىلإ رجي دقو ةظقيلاو مانملا يف هققحت ىلإ رجب

 .لواآلا

 لخادلا ين ولو ءاملا لازنإو ةبانج ةيلمع يه ةيلمعلا نأ يناثلاو

 ماظنلا يف لخادلا فيظنتلاو لسغلل ةبجوملا ةراذقلا لوصح اهبحاصيف

 .يمالسإلا يحصلا

 لسغلاب يضقت ال ةيحصلا دعاوقلاف ؛ربدلا ءطو يف ةيلمعلا امأو

 مدع عمو حضاو لكشب ينم ا جورخ عم ئطاولا ىلع هيضقتو ءوطوملا ىلع

 جورخ ىلإ يدؤي دقف ةيلمعلل ةيسحلا لجرلا ايالخ ةرشابم لجالف هجورخ
 نود نم جرفلا ءطو يف امك ندبلا ةماع نم ةهيركلا ةحئارلاو ةرذقلا ةداملا

 .نيفرطلا نم ةيسحلا ايالخلا ءاقتلا ىلع كلذ فقوت ىعدي نأ الإ ءلازنإ

 ةبانجلا نم لسغلا ةقيرط
 ةراذقلا نم هفيظنتو ندبلا ةماع لسغ وه ريخألاو لوألا دوصقملا

 لكو دسنللاو سأرلا ىلع ءاملا ةقارإ يه ةيلمعلاو ةبانجلا رثأ ىلع ةلصاحلا
 لضفالاو ؛نكمأ امهم ةفاظنلل مزال كلدلاو ,هتيقنأ دقف هاما هتسسمأ ءيش

 ةحئارلا بيطو ريهطتلا لوصح نم دكأتلل نوباصلاك تافظنملا لامعتسا

 .هيلإ ءاملا لوصو نع قيعي ام ةلازإ دعب كلذو

 ةصاخ ةيفيك ةياعرو ةيحصلا تايصوتلا ضب كانهف كلذ عمو

 :يلاتلاك اهركذن ريخأتو ميدقتو بيترتو
 ال لسغلا دعب اهجورخ نإف ينملا ةلضف جارخإ يف داهتجالاو لوبلا ١_

 .ًادج راض اهؤاقبو روذغا نم ولخي
 وأ ؛قفرملا ىلإ نوباصلاو ءاملاب وأ .ءاملاب, ءيش لك لبق نيديلا لسغ _"

 .طقف نيفكلا



 3 .. ةراهلعلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 .لماك لكشب تاراذقلا نم هتيقنتو ةيناثلا ةلحرملا يف جرفلا لسغ _*

 كلذلو ةبانجللب مفلا لخاد رذقت ودبي امم ءتارم ثالث ةضمضملا _؟

 اهلبق برشلاو لكألا هرك
 رخآلا رهف ,فنالا يف ءاملا لاخدإ وهو ءتارم ثالث قاشنتسالا ©

 ةماع نم جرخي ام هترادج نم جرخيو ودبي ام ىلع ةيلمعلا هذهب رذقتي
 .عامجلا ةلاح ديازتت يلا هلوضف نم ريهطتلا وه ةلعلا وأ ,ندبلا

 .لفيَو هللا لوسر نس امم قاشنتسالاو ةضمضملاو

 .ديج لكشب كهجو لسغتو تارم ثالث كسار ىلع ءاملا بصت _56

 ءاملا نايرج نم دكأتت ثيحب نيترم كدسج رئاس ىلع هاملا ضيفت _«

 .دسجلا ةماع ىلع

 لضفالاو .ايراج ًارهن وأ اريك ناك اذإ ءاملا يف سامترالا يفكي 6
 ,كلدلا

 هنم رخآ ًاءزج لسغت مث ندبلا نم ًاءزج لسغت نأ نم عنام الو 6
 فيظنتلا وه مهملاو «لاوحألا لك يف لضفأ سأرلا لسغ ميدقت نسكلو

 .ةبانجلا راثآ نم ةيقئتلاو

 وه ةدعاقلاو ىرخأ ةرم لسغلا هل مزلي لسغلا دعب ينملا جرخ اذإ ٠١

 ناك نإو ةوهشب نكي مل نإو ليلحإلا نم ينملل جورخ لكل لسغلا موزل
 دعب لاب ناك اذإ الإ هبتشملا للبلا ىتح لب .لئاوسلا نم هريغل اطلاخم
 .هبتشملا للبلا هرضي الف لوالا ينملا جورخ

 يف ةغلابملا مزلتف دلحلا ىلإ ءاملا لوصو نم ًاعنام رعشلا ناك امل_١

 رعشلا صرصخ لسغ نكلو هاسنلل ًاصوصخ روعشلا لوصأ ىلإ هلاصسيإ
 فلجلاو ةرشبلا وه مهملا نآل مزلي ال دق



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ام دلجلاب قصتلملا ةماعو متاخلك ءاملا لوصو عنمي ام لك ةلازإ مزلي _1

 املا هلالخ ذفني ال

 وأ لكأت نأ ديرت نأ ىلإ هريخأت كلو ,لسغلا ىلإ ةردابملا لضفألا _1

 هنإف بنج تناو برشت الو لكأت الف مونلا تدرأ وأ ًائيش برشن

 ىلإ تررطضا اذإو ءرقفلا ثروي وهو صربلا كلذ لعفي نم ىلع فوختي

 .قشنتستو ضمضمتنو كيديو كهجو لسغا وأ اضوتف برشلاو لكالا

 ضيحلا لسغ
 بجاولا نع سيلو ةراذقلاو ةفاظنلا نع باتكلا اذه يف مالكلا

 نع مالكلاف ةداع ةفاظنلاو فيظنتلا مزالي لسغلا ناك امل نكلو يعرشلا

 بيطلا نم لقأ الو .ةلاحم ال ةفاظنلا نع مالك ره لاسغالا نم لسغ لك

 .ةراذق كانه نكت مل اذإ ةفاظنلا ىلع ةفاظنلاو

 لب «ضيحلاب ةراذقلا لوصح اهنم رعشتسي ًاصوصن كانه نإف كلذ عمو

 ىتحو ؛راعشتسا درجم وه سيلو ةلاد صوصنلا كلت ضسب نوكت دق
 .ةبانحلا رثأ ىلع ةلصاحلا ةراذقلا نم ةيدشالا اهضعب نم دافتسي

 تبنجأ اذإ ةأرملا نأ ىلع ةلاد ةريثك تاياور دجوت ىلوألا ةلحرملا يفف

 ضيا نأ ىلع لدي ام ءاهيلع لسغ الف لستغت نأ لبق ضيحلا اهءاجو

 رضي الو ةديفم ةبانحلا ةراذق ةلازإ دوعت ال ثيحب دسمجلا رذقت بحاصي
 هللا دبع وبأ لئس دقف مظعأ ضيحلا ةراذق نإ لب :ضيحلا ةراذق عم اهؤاقب

 ةبانجلا لسغ وأ هةبانحلا نع لستغتأ بنج يهو مدلا ىرت ةأرملا نع التل
 "كلذ نم مظعأ وه ام اهاتأ دق :لاقف دحاو ضيحلاو

 9071ج 050 :!لئاسولا ,؟ح 45 :؟يفاكلا رظنا -'



 اني 7 ......... ةراهطلااو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 سيلو ةيرذقألا وه مظعأ وه أم اهاتأ هلوق نم دارملا نإف نظلا يوقبو

 ىلإ تافتلالا عم ةيرذقالا هقالطإب لمشي هنأ لقأ الو ؛ةيمكحلاك رخآ ائيش
 دوجو عم ةفاظنلل ىنعم مدع ينعي رهف ةفاظنلا ةبانجلا لسغ ةلعن مهوق
 ةلع ام :اقيكا قداصلا مامإلا يوارلا لأسي ىرخا ةياور يف لب ؛ضيحلا

 :ةفنقا لاق ؟سيئدت لالحلا نم سيلو لالحلا ىتأ امنإو ةبانجلا نم لسغلا

 نوكي الو ؛مكحتسي مل مد ةفطنلا نأ كلذو ؛ضيسحلا ةلزسمب ةبانجلا نإ

 دجوو ندبلا سفنت لجرلا غرف اذإف .ةيئاغ ةرهشو ةديدش ةكرحب الإ عامجلا
 هلاثمآو كلذ لك ,”كلذل لسغلا بجوف ةهيرك ةحئار هسفن نم لجرلا

 لجل لسغلا بجو امنإ هنأو ةراذقلا بحاصي ضيسحلا نأ ىلع ليلد
 .ةبانجللك ةفاظنلا

 نم لا ضيحلا ضورع دنع ةبانسجلا لسغ نأ ينعي ال اذه نكلو

 سجنتتملا ريهطت لثم ةساجنلا فيفخت ىلإ يدؤي هنأ كش الو ةرملاب ةدئافلا

 ضعب يف ءاج كلذلو سكعلاب وأ طقف طئاغلا نم ًاعم طئاغلاو لوبساب
 ةأرملا نع الكا هللا دبع وبأ لئس دقف همدعو لسغلا نيب رييختلا رابخالا
 «تلعف لستغت نأ تءاش نإ :لاق لستغت نأ لبق ضيحت مث اهجوز اهعفاوي

 ًادحاو ًالسغ تلستغا ترهط اذبف ««يش اهيلع سيلف لعفت مل نإو

 ."'ةبانحلاو ضيحلل

 مدلا جورخ مادام لسغلا هيف عفنب ال ثيحب ةلاحبو وحنب ضيحلا نإ مث

 ءوضولا كرتت ال نأ اهيلع معن :ةفاظنلا لجال ندبلا لسغ عفنيالفءارمتسم

 مويلا يف تارم ثالث نيمدقلاو سأرلا حسمو نيديلاو هجولا لسغ ينعي

 1868 نمض 458 :1لئاسولا :4 :؟يسربطلل جاجتحالا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 ىلإ ةراذقلا لوصو نم دحلا نم هعفنو لمعلا اذه ةلوهسل تارم سمح وأ

 .هسمتو ةأرملا هرشابت ام

 .ةبانحللا لسغ لثم ضيحلا لسغ نإف اريخأو

 ةضاحتسالا لسغ
 .ةداعلا مايأ ريغ يف ةأرملا هدجت يذلا درابلا قيقرلا مدلا وه ةضاحتسالا

 ضيحلا ةراذق نم دشأ نوكت دق ةضاحتسالا يف ةلصاحلا ةراذقلا لعلو

 غلبي دق ثيحب اهلمعت نأ ةضاحتسملا ىلع متحتي يتلا لامعالا انظحال اذإ

 يفو ةريهظلا دنعو حابصلا يف :تارم ثالث موي لك يف ندبلا ةماع لسغ

 يشتحتو «ةئطق دعب ةنطق ةنطقلا رييغتو عضوملا لسغ ىلإ ةفاضإلاب ءاسملا

 اذإ كلذو نكمي ام دشأ هيّشفتو مدلا يرست نم عنملا لواحن يأ ,رفثتستو

 فرطلا نم جرخيو ةئطقلا مدلا سمغي ثيحب ةريثك ةضاحتسالا تناك

 اهيلعف رخآلا فرطلا نم جرخي الو ةنطقلا سمغي ناك اذإ امأو .رخألا

 دعب ةئطق ,ةنطقلا رييغتو عضوملا لسغ ةياعر عم مويلا يف دحاو لسغ

 اهيلجرو اهسأر حسمتو اهيديو اههجو لسغتو رفئتستو يشحتستو ةنطق

 .مويلا يف تارم سمح

 يحص مكح لب هتمحب يرابتعا يلعج يعرش مكح وه اذه سيلو
 هل ضرم يه ةضاحتسالا نإف ًاضيأ ةمالسلاو ةفاظنلا ىلإ رظان ًاضيأ

 هنأو ءادلاو ضرلاب هنع تربع تاياورلا نأل بلاغلا يف ةيبوركم بابسأ

 .ناطيشلا نم ةضكر

 هب سيل ضيحلا مد :ُهياي هلوق ةضاحتسالا مد ةيرذقأ ىلع لدي دقو

 ,”دراب دساف رفصأ مد ةضاحتسالا مدو :ةقرح هل دجت راح مد وه ءافخ
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 6 . .. ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 دسفو درب دق مد ةضاحتسالا مد امنيب هدسفي مو دوسأ طيبع راح كلذف

 .يرطلا نم رذقأ دسافلاو

 نأو ضرملا نم عون يه ةضاحتسالا نأ ىلع لدت تايياور كانهو

 ةضاحتسالا امنإ» لذي هللا لوسر نع ربخلا ين ءاج دقف بوركملا اهببس

 .”«ناطيشلا نم ةضكر

 وأ رباغ قرع كلذ امنإ :لاقف ةضاحتسملا نع لثس هنإ ةهنكا رقابلا نعو

 لحمضاو ًاقرع ناك ام ينعي يضاملا ره رباغلاو ,”ناطيشلا نم ةضكر

 ىلع مدلا قرع وه قرعلا و ءهيشالت وأ هيف نقشت لوصح ينعي ؛همد جرخف
 يه ةضكرلا لصأ نآل هتباصإو هبرض وهف «ناطيشلا ةضكر امأو ,ودبي ام

 برضسي ناطيشلاف ؛اهبرسفو اهلكرو لجرلاب ةبادلا بناوج برض

 وه بلاغلا يفو .هتباصإ ةيفيكو هتعيبط بسحب دسجلا نم ةيحان بيصيو
 .نفعتلاو باهتلالا داجيإ

 عيمج بصيو ؛عقاولا يف ضرمو ءاد ةضاحتسالاف كلذ نم نكي امهمر
 .هنم جالعلا بصم يف تايصوتلا نم هانركذ ام

 نم عون وه لب ةتمب ةيرابتعا ةيعرش ماكحأ تايصوتلا كلت تسيلف

 ةفاظنلاو ةمالسلا بصم يف بصيو .هنم دبال هنأو يرورضلا جالعلا

 ةدعب ةيورملا ةحيحصلا ةياورلا يف هاج دقف ؛ضرملا كلذ دياز نم ةلئاحلا
 رهظلا ةالص دنع لستغت ةضاحتسملا ةأرملا :ةهقل هللا دبع يبأ نع قرط

 هاشعلاو برغملا يلصتف برغملا دنع لستغت مث رصعلاو رهظلا يلصنو

 احم 2 يفاكلا -'

 اولأس دحاو ريغ نع «سنوي نع «ىسيع نب دمحم نع ؛ميهارب] نب يلع نع ح/” ”يناكلا -'
 داق هلا ديع اأ



 رمعلا لوطو ةحصلا يما

 ًاباستحا طق ةأرمأ هلعفت مل :لقر ...رجفلا يلصتف حبصلا دنع لستغت مث

 "كلذ نم تيفوع الإ

 تلعف اما :ىرخأ ةياور يفو .ضرم هنأ ىلع ليثد ةلفاعلاب ريبعتلاو

 .”ةءادلا كلذ اهنع هللا بهذأ الإ ًاباستحا ةضاحتسم ةئمؤم ةأرما هذه

 لامعتسا اهنم ةضاحتسلا مزلت ةيليمكتلا لامعألا ضعي كانهو

 .رافذتسالا ىمسيو مدلا ةحئار ءافخإل بيطلا

 نامخدلاب اهبايثو اهسفن نيخدت نأب .ةنخدلاب رامجتسالا :رخآلا لمعلاو

 .بيطلا

 ؛مدلا ناليس نم عنمي ام ةبادلا رفك لثم لعجت نأ رافثتسسالا :ثلاثلاو

 عئمتف اهطسو ىلع هلشت ءيش يف اهيفرط قئثوتو ةضيرع ةقرخ يهو
 تاظاّفحلا ةطساوب ولو ةليسو يلب هناليس نم عنملا وه مهملاو ؛مدلا ناليس

 ,مايألا هذه ةلوادتملا

 مدل نإف ؛ضيحلا مد جرح ربغ نم جرخي ةضاحتسالا مد نأ ىقبيو

 ضعب اهرثأ ىلع فلتي ةضراع ةضاحتسالا مد امنيب داتعم جرحت ضيحلا

 ريغ مدلا جورخ ىلإ يدؤملا باهتلالا هيف لصحي وأ قزمتيو محرلا قورع
 حرخللا نم جراخلا مدلا ةئيه ىلع ال دسافو دراب قيقر رفصأ مد هنأ

 ال دق ىتح لب ؛عفد الو عذل الو ةدح نود نم هجورخ نوكيو ؛مطقلاو
 .نايحألا ضعي يف ةأرملا هب سمت

 عذلب جرخي دوسأ طيبع راح ةمولعم تافص هل ضينحلا مد امنيب
 بلاغلا يف ةأرملا اهداتعت ةمولعم مايأ هلو ةأرملا هملعت ملأ ىتحو ةرارحو

 .رهش لك يف

 .5حال# : لئاسرلا -'

 .ةضاحتسالا باوبأ 4 :؟لئاسولا كردتسمو :ةضاحتسالا باوبأ 7:4 :؟لئاسولا رظنا -'
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 اذإ لسغلا اهيلعف مدلا جورخو تاراذقلا عاونأ بحلصت ةأرملا ةدالو

 عطقني مل نإو .اهضيح اهيف مودي يتلا ةنملا سفنل هماود دعب اهمد عطقنا

 لسغلا نم ةضاحتسملا هلمعت ام لمعتف كلذ نم رثكأ رمتساو اهمد

 نود يئاظنلا مكحلا وه اذه ءاهريغو ,ةنطقلا ليدبتو رافثتسالاو ءوضولاو
 ,"”يدابعلا يعرشلا

 تيما سم لسغ
 ناعرسو ةلهو لوأ نم نفعتلاب ذخأي تيملا ناسنإلا دسج نأ كش ال

 رذقتسمو رذق وهف ءاهنم رفنتتو عابطلا اهركنتست ةفيجو ةراذق ىلإ لدبتي ام
 لسغي نأ بجيف ناسنإ هسم اذإو ؛نكمأ امهم هسم مدعو هنم هزنتلا بجي

 .دسجلا ةماع يف هتافآو هتاراذق راشتنا ةعرسل هدسج ةماع

 ًايعرش امكح سيلو ةراهطلا وه تيملا سم نسم لسسغلا يف ببسلاف
 هسم وأ تيملا لسغ نم لاستغا ةلعو :ةهيكل اضرلا مامإلا لاق اتمب ًايدبعت
 رثكأ يقب حورلا هنم جرخ اذإ تيما نأل ءتيملا حضن نم هباصأ امل ةراهطلا

 ةراهطلا ببس حورلا نأ ينعي اذهو «”رهطيو هنم رهطتي كنذلف هتنآ

 ةفآ وه دسملا عيمج لب «ةيلاعفلا نع ندبلا طوقسو مدلا دومجو اهجورحو

 هدسج ةماع يف رشتنتو سملا قيرط نع هيلإ لقتنت نمي رضيام ىنعمب
 .تيملا لسغي نميف كلذ دكاتيو

 ماد امف درب دعبو تيملا درب لبق لسغلا ةرررض فلتخ دق نكلو

 نأ لبق هتفآ رهظت ال هنال ؛لسغلا هسمي نم ىلع متحتي ال ًاراح هدسج

 .سافتلا باوبأ 7٠١ :؟لئاسولا رظنإ -'

 لسغ باوبأ 514:7 لئاسولا :1ح 25 :؟ ةقل اضرلا رلبخأ نويع 7ح0٠1 ١: عئارشلا للع -'

 .حضن لدب حضف : هيفو 1؟ح ١ باب سملا



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 درب اذإ ساملا ندب يف ىشفتتو دسجلا ىلع رشتنت يتلا هتفآ رهظت امنإو دربي

 ,هلي لسغ ىوس اراح تيما دسج مادام ساملا مزلي ال اذلو

 وه مهملاو هيلع امث هدلج ريغ وهام لكو تيما بايث سم رضي الو
 .هيف ةفآلاو دلجلا سم

 رمؤي مل امنإو ءناسنإلا نم فخأ تاناويحلا تيم يف رمألا نوكي اذلو

 سم نود لئاحلا رعشلاو فوصلا نم اهيلع ام لجال اهسم نسم لسغلاب

 لسغلا بجي مل امنإ :لاق هنأ نكت اضرلا مامإلا نع يور دقف .ةداع دسجلا

 عابسلاو مئاهبلاو رويطلاك ناسنإلا ريغ تاومألا نم ًائيش سم نسم ىلع
 اذهو ءأربوو ًارعشو ًافوصو ًاشير ةسّبلم اهلك ءايشألا هذه نآل «كلذ ريضو

 ,”تيملاو يحلا نم يكذ وه يذلا ءيشلا هنم سامي امنإو «تومي ال يكذ هلك

 ناويحلا دلج ناسنإلا سم اذإ يفيظنتلا لسغلا موزل دافتسسي دق هنسمو

 .صصختو ممعت ةلعلا نال ؛تيملا
 .طقف فوصلاو رعشلا سم اذإ ىتح ديلا لسغ ساملا ىلع معن

 ."'ةبانحللا لسغ لثم وهف لسغلا ةيفيك ىقبتو

 تيما لسف
 ناك تام اذإ ناسنإلا نأ وه تيملا لسسغ ةلع نأ رابسخألا يف ءاج

 هسائدأ نم هفظنيو هرهطي لسغلاو ؛ىذالاو ةفآلاو ةساجنلا هيلع بلاغلا

 سفن لاحب رضضت ال رومألا هذه نأ مولعملا نمو .هللع فونصر هضارمأو
 هاذأب نورخآلا ىذأتي ال يكل تيملا لسغ بجوف نيرخآلا رضت امإو تيملا

 سملا لسغ باوبأ 48 :7 لئاسولا :4ح 518 :علارشلا للع :114 :؟ ةةقتاضرلا رابخأ نويع -'

 جات باب

 .سملا للسغ باوبأ 4797 :؟لئاسولا رظنا -'



 1 . ةراهطلاو ةلاظنلا يف ةمالسلا

 ىتح هلسغ ىلإ ةردابملا مزلت هعمو ؛ةساجنلاو رذقلا نم هيف ام مهرضيي الو
 هئيفكتب اوذخأو هتزانج لوح اوفتلاو نوعيشملا هعّيش وأ هنفد رعات اذإ

 هنتن نم للقي لسغلاو ءكلذ مهرضي مل هنفد مث نمو هليبقت وأ هسمو

 .هنم نورفنتي الف لاحلا كلت يف هتراذقو

 رهطي ةملك لثم تناك نإو بناجلا اذه ىلإ تفتلت مل تاياورلا نكلو
 ةكلالملا ةاقالمل هتئيهت وه اهيف دوجوملاو ءكلذب رعشي هساندأ نم فظنيو

 .قاعتو هئاحبس هللا ةاقالمو هايإ مهتسامبو

 اذإ هنال تيملا لسغب رمأ امنإ :لاق هنأ 8[ اضرلا مامإلا نع يور دقف
 اذإ ًارهاط نوكي نأ بحأف ىثالاو ةفآلاو ةساجنلا هيلع بلاغلا ناك تام

 ًافيظن مهساميف هنوساميو هنولي نيذلا ةكئالملا نم ةراهطلا لهأ رشاب

 "هل عفشيلو ههجو بلطيل لجوزع هللا ىلإ ب ًاهجوم
 تثيملا لسغ ةلع :ةيكا هنع ةيورملا ىرخألا ةياورلا نم دارملا وه اذهو

 فوئص نم هباصأ امو هضارمأو هساندأ نم فظنيو رهطي هنأل لّسغي هنا

 هللا ىلع درو اذإ بحتسيف ؛ةرخآلا لهأ رشابيو ةكئالملا ىقلي هنال .هللع

 ًافيظن ًارهاط نوكي نأ مهساميو هنوساميو ةراهطلا لهأ ىقلو للجو زع

 ."”..بلطيل لجوزع هللا ىلإ هب ًاهجوتم
 لمشي ثيحب قالطإ هيف سيلو ةكئالملا مه ةراهطلا لهاب دارم اف

 ههنوقالي نيذلا سائلا ةماعو نيعيشملا

 ح ثيملا لسغ باوبأ نم ١باب 708 :7لئاسولا:3:/17 للعلا ١: 17١ اهنفاضرلا رابخأ نويع -'

 ةقطللا

 لسغ باوبأ نم ١ باب 7/8 :؟لئاسولا :41:) ةهنقفاضرلا رابخأ نويع ٠٠ :1 عئارشلا للع -'

 5149 تيملا



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 ام دعب هسم نمع لسغلا طوقس نم ةدئافلا كلت تابثإ نكمي نكلو

 07 . ,لْسُي

 لقألا ىلع تارم ثالث اديدش السغ تيملا لسغي نأ بسجي يلاتلابو

 ردسلا لثم اصوصخ ةدوجوملا تابيطملاو تارهطملا ىوقأ لامعتساب كلذو

 .هلحو ءاماب لسغ مث نمو ءنييلوألا نيتلسغلا يف روفاكلاو

 ةفيظن ةقرخب هفلو لسغي ام دعب روفاكلاب هبييطتو هطيسحت مزلي امك
 بارتلا هيلع ىقلي نأ نود نم ضرألا يف ةماق مع ىلع هنفد مث نمر

 .ةرشابم

 ىلإ .نكمأ امهم هب ليجعتلا موزلو نفدلا ريخات مدع لضفالا نمو
 .ثيدحلاو هقفلا بتك يف ةروكذملا ليصافتلا رخآ

 ةعمدلا لسغ

 دكؤت تاياورلاو ,ةعمج لك ءاملاب لاستغالا وه ةعمجلا لسغب دوصنقملا

 ةغيصب رمألا ىلاوت دقو ,بجاولاب ريبعتلا دح ىلإ عساو لكشب كلذ ىلع
 درفلا هكرت اذإ رافغتسالا بلطب رمألا اذكو كرتت ال ةدامب يهنلاو لعفا

 :ةياور يف نأو ًاصوصحن ههكرتب ركفي نأ ناسنإلل ًالاجم عدي الامم كلذ ريغو

 ."”يقساف الإ هكرتي الو

 ؛مالسإلا ةيهام سكعي ةعمج لك لسغلا ىلع ديكاتلا اذه نأ كش الو

 ضيحلاو ةبانجلا لسغ هيلإ فيضأ اذإ ًاصوصخ ةفاظنلا ىلع ينبم هناو

 ال ثيح مامحتسالاو ءوضولاو ,ةبحتسملا لاسغألا يقابو ةضاحتسالاو

 اناسولا رظنا -'

 .54 باب ةنوتسملا لاسغألا

 باوبأ 009: لئاسولاا كردتسمو .3.7 باب ةنوتسملا لاسغالا باوبأ



 21 ... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 لجم يف نيد لضفأ ره مالسإلا نأب ديدرتلاو كشلل لاحم هعم ىقبي

 .هتراهطو ناسنإلا ةمالس نامضل لبسلا لمكأ هدنعو ةفاظنلاب ةيصوتلا

 لاجم يف بصي ناك نإو هيف بيغرتلاو ةعمجلا لسغ يف ةيلمعلاو

 ةفاظنلاو ةراهطلا ىلإ رظان لصالا يف هنكلو .ةدابعلاو باوثلاو بابحتسالا

 وه سيلو هيلع ديكأتلاو هّنس يف ةيساسألا مُكِلا نم ةدحاو يه لقا الو

 نإ ةعمجلا موي لسغ ةلع يف اهيل قداصلا نع يور دقف :ضحم دبعت
 اورضح ةعمجلا موي ناك اذإف اهغاومأو اهحضاون يف لمعت تناك راصنالا

 بِي هللا لوسر مهرمأف ,مهداسجأو مهطابآ حاورأب سانلا ىذأتف دجسملا

 ."ةئسلا كلذب ترجف لسغلاب

 ,داسجألا نئئو طابآلا حئاور لجال ناك لسغلاب رمألا نأ ىرت تناف

 عامتجالا يف رذقو نئنم ناسنإ دجاوتي ال يكو .هب رمألا ىلإ اعد يذلا اذهف

 لكو عامتجا لكل هتيرستب قطان اذهو ,ةعمجلا موي نئاكلا يمالسإلا
 .نيرخآلا يذأت يه ةلعلا لعج هنال دحأ اهب ىثأتي ةلاح

 ةعمجلا موي لسغ :اظكا قداصلا لاق امك وه ةعمجلا لسغ يف ساسالاف

 نم رثكأ ةداع مامحلا لوخدو لسغلا ناسنإلا رخؤي ال نأ لجالو ,”روهط

 .كلذ نع لهامتيو لساكتي الو عوبسأ
 :لوقي لجرلا خبوي نأ دارأ !ذإ ناك :نتكل نيدمؤملا ريمأ نأ يور دقف

 ىلإ مه يف لازي ال هنإف ؛ةعمجلا موي لسغلا كرات نم زجعأ تنال لاو

 .7ىرحألا ةعمجلا ىلإ رهط يف لازي ال هنإف :لقن يفو .ىرخألا ةعمجلا

 )6 عا" باي ةنوئسملا لاسغألا باوبأ 440 :؟لئاسولا 176ج 31 ١: هيقفلا -'

 58ج 137 21 هيقفلا -'

 .1حا# باب ةنونسملا لاسغألا باوبأ 84! 71 لئاسولا ,هح 45 * يناكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .-......

 هيف امل كلذ ريغو ةعمجلاو ديعلا لسغ ةلع :ةنكا اضرلا نع ةياور يفو

 ,"'ةعمجلا ىلإ ةعمجللا نم هل ةراهط نوكيلو ..هبر دبعلا ميظعت نم
 اهرارمتساو اهؤاقبإو .ةفاظنلا تاياورلا هذه هب تحرص امك فدهاف

 .ةحاسولاو ةراذقلا رارضأ نم صلختللو

 ةئيدعلا رابخألا يف امل طقف ةعمجلا ةالص جال ةعمجلا لسغ سيدو
 وأ دبع ىثنأ وأ ركذ لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ :رتاوتلا غلبت دق يتلا
 .ةعمج مهيلع سيل ديبعلاو ءاسنلا نأ مولعمو 0

 نكي مل اذإ ةيحصلا تابجاولا نم بجاو ةعمدلا لسغ نأ ةجيتنلاو

 موي لسغ نأ نم رابخأ ةدع يف ال ,رفسلا يف ىتح هكرت يف رذع الو .ًايعرش
 رفسلا يف ءاسنلل الإ هكرت يف صخري مو رفسلاو رضحلا يف ةنس ةعمجلا
 مقافت ىشفمي اضيرم ناك وأ دربلا هسفن ىلع فاضخي نملو املا ةلق عم

 .هضرع
 ةعمجلا لسغ تقر

 مريب تقولا ددحتي الف ,ةفاظنلا ةيحان نم لسغلا ةرورض انظحال اذإ

 ؛عوبسأ نم رثكأ لسغلا كرت مدع وه يئاهنلا بولطملا نوكيو .ةعاس الو
 نم ةعمجلاب دارملا نوكيو ؛عوبسا نم رثكال ةفاظنلاو ةراهطلا ءاقب مدعل

 نإف ؛عوبسألا ره لب ةعمجللا موي سفن وه سيل ةمالسلاو ةفاظنلا راظنم
 .فورعمو جئار ةعمجلاب عوبسألا نع ريبعتلا

 رجفلا عولط نيب ام وه لوالا هتقوف عيرشتلاو ةدابعلا ةيحلن نم نكلو
 مل اذإو جاورلا دنع لسغلا هلضفأو سمشلا لاوز ىلإ ةعمجللا موي نسم

 هم :!ذهقف اضرلا رابخأ نويع -'
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 نس 7 ...... ةراهطلاو ةئاظنلا يف ةمالسلا

 موي لستغا نكمتي مل نإو هلاوزلا دعب لستغا ,هيسن وأ كلذ نم نكمتي

 موي هاملا نادجو مدع نم فوخت اذإ سيمخلا موي لستغي هنأ ىتحو تبسلا

 ,ةعمجلا

 موي لسغلا هئاف لجر نع قتلا هللا دبع يبأ نسع ريشعملا ربدخلا يفف
 ,”تبسلا موي لستغا هتاف نإف ؛ليللا نيبو هنيب ام لستغي :لاق ,ةعمجلا

 .ةددعتم ىنعملا اذهب تاياورلاو

 نوتأت مكنإ :هباحصال لاق هكا هللا دبع ابأ نأ ةياور نم رثكأ يف ءاجو

 ًادغ اهب ءاملا نإف ,ةعمجلا موي دغل مويلا اولستغاف هام هيف سيل ًالزنم ًادغ

 ."”ةعمجلا مويل سيمخلا موي اولستغاف «ليلق
 هريخأت وأ سيمخلا موي ةعمجلا لسغ ميدقت يف ةعسوتلاو ةنورملا هذهو

 دع ىلع ينعجش يذلا وه ةعمجلا لسغ ناونعب هنوك عمم تبسلا مويس
 دعيلف يسن نإف لوقت تاياورلا نإف ,يعوبسألا لسغلا وه يناظنلا لسغلا
 ام كلذ ديؤيو ءاضيأ امهريغو دحألاو تبسلا دغ لمشي دغلاو .دغلا نم

 مايأ ةعبس لك يف سانلا ىلع يلع اي :ةلئقا يلعل ٌَي ينلا ةيصو يف
 ,هيوطئو كموي توقب ءاملا يرتشت كنأ ولو .ةعمجلا موي لستتغاف ءلسغلا

 ةعبس لك لسغلا نأ هنم دافتسيف .”هنم مظعأ عوطتلا نم ءيش سيل هنإف

 .رخآ بولطم ةعمجلا موي هنوكو بولطم مايأ
 ةعمدلا موي لسغلا كتاف نإف :نَكت اضرلا هقف يف ءاجام رخآلا ديؤملاو

 ."”عوبسالا يأ ,ةعمجلا مايأ نم هدعب ام وأ ثبسلا موي ثيضف

 1١. باب ةعمجلا للسغ باوبأ 944:1 لئاسرلا رظنا /01ح 195 :1بيذهتلا -'

 .4 باب ةثونسملا لسغألا باوبأ هله 71 لئاسولا رظنا 4١231حا186 :!بيذهتلا -"

 510 :عربسألا لمج -

 154 :ةقق اضرلا هقف -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..-.-............

 يبأ نع ربخلا يف ءاجام لوقي نأب لسغلا دنع ءاعدلا بحتسيو امك

 الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف ةعمجلل ةعمجلا موي لستغا نم :ةلقكا هللا دبع

 دمحم ىلع لص مهللا ,هلوسرو هنبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا

 نم هل ًارهط ناك ؛نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجاو ؛دمحم لآو

 .ةراهطلا ققحتب هطبر وه مهملاو ”ةعمجلا ىلإ ةعمجلا

 ةبصحتسملا لاسغألا

 لثم ةيدابعلا ةماها يلايللاو مايالا ضعب يف لسغلا ىلع مالسإلا دكؤي

 رررسلاو ةجهبلل ًاميمتت تابسانملاو دايعالاك ةيدابعلا ريغو ردسقلا يلايل
 .اهريهطتو نادبالا بييطتو ةيقنتلا يف ةغلابملاو ,باوثلاو ةدابعلل ًاليمكتو

 ,نيدلا اذه يف ةراهطلاو ةفاظنلا ةينكر ىلع هلاثمأو كلذ لك نهربيف

 ريهطتلا ىلع ةفوقوم ةيساسألا هفئاظوو ةيسيئرلا هلامعأ لك لازت الف

 لسغلاو ءوضولا ىلع فقوتت نيدلا دومع يه يتلا ةالصلاف «فيظنتلاو

 هيف ذبحيو ءوضولا ىلع فقوتي جسحلاو ءاهتابجوم تئدح اذإ مميستلاو
 يلايل مظعأو «لسغالا ضعب ىلع فقوتي موصلاو ,لاسغالا نم ةعومجم

 مايالا ضعب اذكو هبحتسمو دكؤم اهيف لسغلاف ردقلا يلايل لثم مالسإلا

 :راصتخاب لسغألا ركذب يفتكنو هيف ليصفتلا لواحنال كلذ ريغو دايعالاك

 نيديعلا يتليل لسغ ١._
 دايعألا لسغ :ربخلا يفو ؛يحضالاو رطفلا نيديعلا يموي لسغ_١

 نم هتقوو ,”ةنسلا عابتاو هللا يدي نيب جئاوحلا بلط دارأ نمل روهط

 .لاوزلا ىلإ رجفلا عولط

 .17 باب ةنونسملا لاسغألا باوب[ 6١ :7 لئاسولا ,578ج 177 :!هيقفلا -'
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 ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ةنيدملاو ةكم لوخد لسغ _"
 مارحإلا لسغ _4

 لاوزلا دنع ةفرع مويو ةيورتلا موي لسغ _5
 تيبلا ةرايز لسغ _5

 ةبعكلا لوخند لسغ _/

 لوأ يف لستغا نم :رخلا يفف ءناضمر رهش نم ةليل لوأ لسغ _8
 ءاملا نم افك نيثالث هسأر ىلع بصيو راج رهن يف ناضمر رهش نم ةليل
 نوكت الف :ةياور يفو ةصاخ ةراهط يهو «"”لباق نم ناضمر رهش ىلإ رهط
 نع ربتعم دنسب ىرخأ ةياور يلو ””لباق نم ناضمر رهش ىلإ ةكحلا هب
 ىلع بصو راج هام يف ةئسلا نم ةليل لوأ لستغا نم :لاق اهنا يلع

 رهش نم موي لوأ ةنس لك لوأ نإو ؛ةنسلا ءاود ناك ةفرغ نيثالث هسأر
 ."ناضمر

 نمأ درو هام نم فكب ههجو برض نم نأ :ةنكا هللا دبع يبا نعو

 كلت نمأ درو ءام هسأر ىلع عضو نمو رقفلاو ةلذملا نسم مويلا كلذ

 "هب مكيصون ام اوعدت الف .ماسربلا نم ةئسلا

 نيرشعو ىدحإو رشع عستو رشع عبسو رشع سمح يلايل لسغ _9

 ليللا رخآ نم ةرمو ليللا لوأ نم ةرم نيترم نيرشعو ثالش ةليل ينو
 ناكو ناضمر رهش نم نيرشعو عسنو نيرشعو عبسو نيرشعو سمخو
 .”رخخاوألا رشعلا نم ةليل لك لستغي هِي هللا لوسر

 34 :لامعألا لابقإ -“

 .14 :لامعألا لابقإ -'

 .ةثونسملا لاسغالا باربأ نم 15باب 401 :لئاسرلا رظناو 85 :لامعألا لبقإ -"

 .ةنونسملا لاسغالا باوبأ نم 4!1باب هم/ :؟لئاسولا رظناو 47 :لامعألا لابقإ -'

 .ةنونسملا لسغألا باوبأ نم 14باب ه1 :؟لئاسولا رظناو :لمعالا لابقإ -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ءاقستسالا لسغ 3٠١
 ةراختسالا لسغ ١

 هلك صرقلا قرتحا اذإ فوسكلا لسغ 17

 ًاميظع ًابنذ فرتقا نمل ةبوتلا لسغ 1٠_

 غزولا لتق لسغ 14

 بولصم ىلإ رظن نم لسغ _6
 ةجاحلا ءاضق لسغ ل١

 يتابلا ليللا ثلث يف ةراختسالا لسغ _

 هرخآو هطسوو بجر لوأ يف لسغلا

 نابعش نم فصنلا ةليل لسغ ل

 ةياور ىلع زورينلا موي لسغ ١"_
 دولوملا لسغ _ل١

 ةعاس فصنب لاوزلا لبق ريدغلا موي لسغ _"
 8 ةمئالاو لي ينلا ةرايز لسغ _1”

 ءاهجوز ريغل ةبيطتملا ةأرملا لسغ _ل4

 يف هفارطأ ىلع نينكاسلل تارفلا يف ساقترالا ةيبولطم هل فاضسيو

 ؛ليللا ةالص يف طاشدلل ًابلط ليللا فوج يف سامئرالاو ةةرم مويا
 .قفتا فيك لسغلاو



 7 ....... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ءوضولا
 يمه مالسإلا ين ريهطتلاو فيظنتلا قرط رشكأ يف ةماملا ةصعتاشلا

 ةراذقلا لوصح راظتنا نود نم فيظننلا ةيلمع راركت موزلو اهتيبتار

 هيمسي تقولا سفن يفو ندبلا ىلع خاسوألا عامتجا دعب الو ةيرهاظلا

 دهاشت الو ةيئرم ريغ تاراذق دوجو ىلع لدي امم ًاريهطتو ًافيظنت مالسإلا

 ةريثك رومأ ةظحالم ىلع ةمئاق مالسإلا يف ةفاظنلا ةحورطأ لعجي ام نيعلاب
 ةضحم ةيدبعت ةيدابع نيملسملا رثكأ اهاقلت كلذلو ءرشبلا رثكأ ىلع ىفخت

 يف حملاصملا دوجوب يدانت ةلدألا نكلو ءاهنس يف الو اهيف ببسلا نوملعي ال

 دئاوفو مُككِح ىلع ةينتبم اهعيمج نإ لب ,ةرهشو ًاثبع تسيل اهناو ماكحالا
 مدقت لفكت دقو «مايألا رورمب ناسنإلا اهفشكتسي رشبلا سفنل دوعت
 .دئاوفلاو عفانملا كلت ضعب نع راتسلا فشكب ًائيشن ًائيش مرلعلا

 نيفكلا لسغ ينعأ ,ءوضولا وه ةيفاظنلا بتاورلا كلت لوأ لعلو

 نيئرم وأ ةرم نيديلاو هجولا لسغو ًاثالث قاشنتسالاو ثالث ةضمضلاو

 لصح املك ةيلمعلا هذه راركت ناسنإلا ىلعو «نيلجرلاو سأرلا حسمو
 هلقاو ادعاصف مويلا يف تارم سمح ركذلا ةيتآلا ضقاونلا يهو رذقملا

 .رهاظلا بسمب افيظنو ارهاط هندب ناك ول ىتح ؛تارم ثالث

 فظنت فظنت لسغا لسغا ناسنإلل :لوقي يمالسإلا عراشلا افاكو

 ثالث ضمضمت كيمدق حسما كسأر حسما كيدي لسغا كهجو لسغا
 يف رثكا وأ لقأ وأ تارم سمخ ناسنإلا ىلع كلذ رركيو ثالث قشنتسا

 اهناكو ةحورطمو ةممصم ةيمالسإلا ماكحألا نإف ةداوه الب موي لك
 يف اهيلع ثحلاو بلطلاو رمألا ددجتيو مويلا يف تاقوأ ةدع يف ددجتست

 هسفن يف ثحلا كلذو هادنلا كلذ ملسملا عمسي مويلا يف تاقوأ ةدع



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 وأ ءايشالا ضعب لمع دارأ وأ ,نذؤملا نْدأ اذإ ,مويلاب تارم ةدع هميمصر

 .مونلاو يلختلاك ةراهطلل ضقان ثدح هنم ردص

 ةيفاظن ءوضولا يف ةيلمعلا نأ رابخالا ضعب نم مهلتسن نأ عيطتسن

 ىنعم ال تاكرح ءوضولا سيلف حضاو وهو طقف ةضحم ةيدبعت تسيلو
 .ةهيركلا حئاورلا ةلازإو خاسوألا نم فيظنتر ريهطت ةيلمع يه لب امل
 اورهطتف ,تانسح رشع روهطلا دعب ءوضولا :رابخالا ضعب يف ءاج دقف

 نم ءالاب اوفظنت لجروزع هللا قح دؤي مل لسك نم نإف ؛لسكلار مكايإو
 هدابع نم ضغبب هللا نإف مكسفنأ اودهعت .هب ىذأتي يذلا حيرلا نتن

 ."”هيلإ سلج نم هب فنأتي يذلا ةروذاقلا
 قلطم وأ لسغلا وأ ءوضولا دعب ءوضولاب رمألا ةياورسا هذه ين دج

 يف سعاقتلاو لسكلا نم ريذحتلا اهيف دج امك ,مامحلا لوحدك ريهطتلا
 حماستي امم اتسيل امهنأو ةفاظنلاو ةراهطلا ةيمهأ ىلع ةلالدلل ,ةراهطلا رمأ

 مامحلا لوخخدو لسغلاو ءوضولل لماشلا ءاملاب فظنتلاب رمالا دجن مث هيف

 مفلا ريهطت لثم ةنتنلا حئاورلل ليزملا فيظنتلا ًاصوصخنو ,ريهطتلا ةماعو
 نم نيديلا ريهطتو نطبلا تايطو طابآلا ريهطتو رارمتساب ةمسضمسفلاب
 .ةنتنملا براوحلاو قرعلا حئاور نم نيلجرلاو :ةموهزلاو ءاذغلا حئاور

 ظحالي نأ هيلعو هسفن كرتي نأ ناسنإلل سيل :ةياورلا لوقت يلاتلابو
 .ءاملاب هرهطيو هليزيف نتن وأ ةراذق هيف ناك اذإ هبايثو هندب

 ,هقالطإ ىلع ءوضولا سفن نأ ةياورلا هذه عوصجم نم ديفتسنف
 نإف مكسفنأ اودهعت ءهائاب اوفّظنت بصم يف بصي روهطلا دعب ءوضولاو
 دهاعت ةيلمعو فيظنت ةيلمع ةيلمعلاف ,ةروذاقلا هدابع نم ضغبي هللا
 .تاراذق ةلازإو سفنلل
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 لصأ ءوضولا ةملكل نإف ءءوضولا ةملك ىنعمو .هوضولا ةقيشح امأو
 ةلازإو ةفاظنلا ةياعرب لصحت يهو ؛ةجهبلاو نسحلا ىنعمب ةءاضولا وه

 ةهاجولاو نسحلا نأل نيديلاو هجولا نم نردلاو ةموهزلاو تاراذقلا

 ره اذهف .نيديلاو هجرلا لسغ يف بلغو .بلاغلا ين امهيف نانركي
 .يوغللا ىنعملا

 حر نيقفرملا ىلإ نيديلاو هجرلا لسغب ققحتيف يعرشلا ىنعملا امأو

 أثالث ةهمضملاو نيفكلا لسغ كلذ ىلإ فاضيو .نيلجرلاو سأرلا

 هقفلا بتك ىلإ هليصافت يف عجريو ىوضولا لبق ًاثالث قاشدتسالاو
 ,ةيلمعلا لئاسرلاو

 ,ةملسملا ةفاظنلا لصأ دعب ءوضولا ىلع بترتت يتلا ةدئافلا امأو

 بونذلا وأ بونذلا راثآ نم ءاضعألا ريهطت ةلأسم ,ةعوطقملا ةراهطلاو

 باتك يف انمدق امك هيف ظفحنت وضع لك بونذ نأل ءاضعألا يف ةسدكتملا
 دقو مدعو دسنإلاب اهرارضإ ىدم نع ثيدحلا ىلإ ةفاضإلاب ضارسألا

 .ضرملا لوصحلا مزالم اهدوجوف ءاهجرخي يذلا وه ضرملا نأ مدقت
 هللا لوسر لوق ةسدكتملا بونذلا ءوضولا ريهطت ىلع لدي ينلاو

 لسف اذإو هههجو بونذ ترئانت ههجو لسغف أضوت اذإ دبسعلا نإ:
 هنع ترئانت هسارب حسم اذإو هيدي بونذ هنع ترئانت نيقفرملا ىلإ هيدي
 يف لاق نإو ؛هيلجر بونذ هنع ترئانت هيلجر حسم اذإو هسأر بونذ

 نإو بونذلا نم اهلك هؤاضعأ ترهط ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هئوضو
 دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس :ةبانجلا نم هلسغ وأ هئوضو رسخآ ين لاق

 كدبع ًادمحم نأ دهشأو كيلإ بوتأو كرفغتسا تنا الإ هلإ ال نأ

 هءايلوأ نأو .كيبن دعب كتفيلخو كيلو ًايلع نأ دهشأو كلوسرو
 قلخو ءرجشلا قاروأ تاحتت امك هبونذ هنع تتاحت هوايصوأو كؤافلخ



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 هسدقيو هللا حبسي اكلم هلسغ وأ هئوضو تارطق نم ةرطق لك ددعب هللا

 اذه كلذ باوثو نيبيطلا هلآو دمحم ىلع يلصيو هربكيو هللهيو

 بر ميتاوخ نم متاجب هيلع متخيف هلسغو هئوضوب هللا رمأي مث يضوتملا
 ."ةزعلا

 : تايصوتلا ضعب

 نيرهت لب ؛ءوضولا ثدرأو تثدحأ اذإ ءانإلا يف كيدي لخدت ال_١

 طلاغلاو لوبلا ثدح نم نيترمو مونلا نم ةرم امهلسغتو ءاملا امهيلع

 تفرتغا ءانإلا نم فرتغت نأ تدرأ اذإ كلذ دعبو .ةبانجلا نم ةئالثو

 .لضفالا يه ًامئاد نيديلاو هجولا لسغو ديلا ىلع ءاملا ةقارإ ىقبت امنيب

 دجي ال يكلو ساعنلا ةلازإل اليلق ءاملاب هجرلا قفص بحتسي _"
 نأ لضفالاف نيلاحلا كلت ريغ يفو .ًادراب وجلا ناك اذإ ءاملا درسب ئىضوتملا
 .ًامطل ءالاب ههجو مطلي الو ءاملا نشي

 يف نيترملا ىلع نيدبلاو هجولا نم دحاو لك لسغ ىلع ديزي ال _؟
 ءدحاولا ءوضرلا

 .ءوضولا يف هرهاظب لجرلاو عارذلا نطاب لسغب ةأرملا ءادتبا _4

 .دضعملاو متاخلا لثم كيرحتو ةرشبلا ىلع نوكت يتلا عناوملا ةلازإ 5

 ةفاظنلاو هوضولا كرتي ال رسك وأ حرج هلوضو ءاضعأ يف ناك نم _5

 ام لسغي امنإو ,هتريبج عزني الو هتحارجب ثبعي الو رسكلا لسغي ال نكلو
 .رئابجلا تحت ام ىلإ ءاملا لاصيإ لواحيف هرضي ال ءاملا ناك اذإ الإ هلوح

 قالي مو هيف ةراذق ال يذلا رهاطلا فيظنلا ءالاب ءوضولا نوكي _'/
 .ًارذق

 71ج ءوضولا باوبأ نم 8 باب 14 ١: لئاسولا 011 :ةقق يركسعلا مامإلا ريسفت >7



 25 هي .. ةراهطلاو ةقاظنلا يف ةمالسلا

 رابخألا يفف ءاهتحت عمتجما خسولا جارخإو رافظألا فيظنت بلطي _8

 :هَي ينلا نع ثيدحلا يف ءنوكي ام رطخأ هنأو اهتحت ئىبتخي ناطيشلا نأ

 رخنآ ثيدح هرسفو ,"' ”ماعطلاو ءوضو ضولا يف يتمأ نم نيللختملا هللا محر

 :لاق ؟للختلا اذه امو هللا لوسر اي :ليقف «نوللختملا اذّبح :ٌو#لاقن

 ."”ماعطلا نم للختلاو ربفاظألاو عباصالا نيب هوضولا يف للختلا

 ءءوضولا دعب ىتح عفانمو دئاوف هيفو بوبحعو بولطم ءوضولا -
 رهطلا ىلع رهطلاو .”رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا نأ :يورملا نإف

 ريغ نم هتبوت هللا دلج ثدح ريغل هءوضو دج نمو ,"”تانسح رشمع
 رشع روهطلا دعب ءوضولا :ةنكلا نينمؤملا ريصأ لوسق اهرمخآو .”رافغتسا
 .”اورهطتف ,تانسح

 الر .اثبع الو ًافارسإ نوكي الو ديضفم ءوضولا راركت نأ ينعي اذهو
 نإو ؛ساوسولا دح غلبت ملام ةمومذم اهتياعرو ةفاظنلا يف ةغلابملا نركت
 هوضولا اهيلإ فاضي دقو ءرثكا ال نيترم ءوضولا ةيبرلطم ةدافتسا نكمأ

 لوسر لوق نكلو ءرثكأ سيل ةيتآلا دراوملا ضعب وأ ؛ةالصلا روضح لاح
 تعطتسا نإو كرمع يف هللا ديزي روهطلا نم رثكأ سنأ اي :سنال ُةْيَي هللا
 .كلذ نم رثكا هيف دافتسي دق ,”لعفاف ةراهط ىلع راهنلاو ليللاب نوكت نأ

 544ج 14 :يعاضقلل رابخألا باهش 2

 13 !تايرفعجلا -'

 ملاح 40:1 هيقفلا -

 ٠١ حال# # يناكلا -'

 .19/: لمعألا باوث -*

 .ءوضولا باوبأ نم 8 باب 199:1 لئاسولا رظنا -*

 ج30 :ديقملا يلامأ 2



 رمعلا لوطو ةحصلأا ...٠ د

 دقو ثدحملل ءوضولا اهيف بلطي دراوم كانهف كلذ نم نكي امهمو

 :يلاتلاك يهو ًاضيأ رهطتملا لمشي

 جورخمب طبتري رمأ ؛رهطتم وهو الإ ملسملا ماني ال ,مونلل ءوضولا ١_
 ماني ال :لاق هنأ نا نينمؤملا ريم نع درو دقف هقافألا يف اهريسو هحور
 مميتيلف ءاملا دجي مل نإف ,روهط ىلع الإ ماني الو .بنج وهو ملسملا

 نإف اهيلع كرابيو اهاقليف لجو زع هللا ىلإ حورت نمؤملا حور نإف ديعصلاب

 رضح دق اهلجأ نكي مل نإو .هتمحر نونكم ين اهلعج رضح دن اهلجا ناك
 ."”هدسج يف اهدريف ةكئالملا نم هئانمأ عم اهب ثعب

 ةكلالملا ثعبب ةنايصلاو ظفحلا نم عون ىلع ةلالد ةياورلا هنه ينو

 .ررهط ىلع مان اذإ حورلا عم
 ىبحأ امئأكف رهط ىلع تاب نم :لاق:ْياَي هللا لوسر نمع ةياور ينو

 ةمالسلاب طبتري ام اهنم ةميظع دئاوف ليللا ءايحإ يف نأ كش الو ؛”ليللا

 ,يتأب امك

 لجرلا نع للا هللا دبسع وبأ لئس دقف «بئسجلا مونسل ءوضولا ١"

 يبنلا لاقو ًاضوتي ىتح كلذ هركي :لاقف ؟بنج وهو ماني نأ هل يغبنيأ

 .”ينافج دقف أضوتي ملو ثدحأ نم :ىلاعت هللا لوقي 0

 اي :ةننكا يلعل لَو ينلا ةيصر يف هاج .لماحلا عامجل ءوضولا _"

 يضفق نإ هنإف وضو ىلع تنأو الإ اهعماجت الف كتأرما تلمح اذإ يلع

 "ديلا ليخب هبلقلا ىمعأ نوكي دلو امكنيب

 04ج لال : نساحلا -'

 .1ج 3051 رابخألا يناعم ,ةح 10 : قودصلا يلامأ --

 .هوضولا باوبأ نم ١1باب 787 ١: لئاسولا رظنا -"

 رلاظ1ح م4 ؟ هيقفلا -_.



 .. ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 دارأو عماج اذإ تكل هللا دبع وبأ ناك دقف ؛عامجلا ةدواعمل ءوضولا _4

 .”ةالصلا ءوضو ًاضوت دواعي نأ

 ,ةراهط ىلع نوكلا بابحتسال ءضقان لك ثودح دنع ءوضولا _5

 .ةراملا ؛لعفاف ةراهط ىلع راهنلاو ليللاب نوكت نأ تعطتسا نإ ةياورل

 ءوضولا ضتقاون

 لظيو اهرثأ ىلع ندبلا رهطي «فيظنتو ريهطت ةيلمع انيب امك ءوضولا
 ءاضعألا لدبتت ثيحب .اهضقنتو ةلاحلا هذه ليزت رومأ كانهو .ارمهاط
 .ءوضولا ضقاونب ىمستو ,ةرذق ىلإ ةرهاطلا

 ضررع عم ةالصلا ةحص مدع وه ةداع ءوضولا ضقاون يف دوصسقملاو

 ةالصلا ديرم ىلع نأو ةالصلا نم عنام درجم ضقانلا نأو ,طقف ضقانلا

 اهدجي تاياورلا يف لمأتملا نكلو .ءوضولا ددجي نأ ضقانلا رودص دعب

 رمأت ةفئاطو ةالصلا صخي امو ةيضقانلا نع ثدحتست ةفئاط نيتسفلاط

 بوجر وأ ةالصلا تقو لولحب هديقت الو ؛ضقانلا ثودح دنع ءوضولاب

 .ةفاظنلاب طبترت يهف .ةالصلا

 ةيسفنلا ةيبولطملاو ةفاظنلا ىنعم هتقيقح يف لمحي ءوضولا نأ كش الو

 دعب ءوضولا ىنعم امف الإو .ىرخأ تابجاول أطرش ًابريغ لظي الو اهلجال
 نوكلا بابحتسا وأ بنجلاو ضئاحلل ءوضولا وأ :ةراهطلا وأ ءوضولا

 فاوطلاو ةالصلل ءوضولا نوكي ال يتلا دراوملا نم اهريغو .ةراهطلا ىلع

 ءالاب فظنتلا نع ملكتت يتلا ةقباسلا ةياورلا يف ءاج دققف .رخخآ بسجاو وأ

 .ةالصلا نع ثدحتت ال يهف ””ةءوضولا بجو بلقلا مونلا طلاخ اذإت

 ,6ج 015 : علارشلا للع -'

 .314ح314: لاصخلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ."”ةءوضولا بجو بلقلاو نذألاو نيعلا تمان اذإفا :ىرخأ ةياور يفو
 ىتح ًادبأ ًاءوضو ثدحت نأ كايإ» مامإلا لوق نيب عمجن نأ اندرأ اذإو

 رشع روهطلا دعب ءوضولأا# هلوق نيبو ”تئدحأ دق كنا نقيتست

 لعج نم دبالف «””ةرون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا» وأ ؛تانسمح
 .ةفاظنلا رمأب يناثلا و :ةالصلا رمأب اطوبرم لوالا لرقلا

 نم جرخ امم ءوضولا بجو امنإ :ةقنكا اضرلا مامإلا لوق رسفت فيكو
 قيرط امه نيفرطلا نآل ءايشالا رئاس نود مونلا نمو .ةصاخ نيفرطلا

 ءامهنم الإ هسفن نم ةساجنلا هبيصت قيرط ناسنإلل سيلو ؛ةساجنلا
 نإف مونلا امأو «,مهسفنأ نم ةساجنلا كلت مهبيصت ام دنع ةراهطلاب اورمأف

 بلغأ ناكف ؛ىخرتساو هنم ءيش لك حتفي مونلا هيلع بلغ اذإ مئانلا

 ةياور يفو «”ءوضولا هيلع بجوف حيرلا هنم جرخي اميف هيلع ءايشألا
 مان اذإو هوضو هيلع سيدف عمتجم سلاج وهو لجرلا مان اذإ :ىرخأ
 الإو ةفاظنلا نع مالكلا اذه نأ مولعمو ”ءرضولا هيلعف اعجطضم

 .حيرلا جورخ مدعب ملع ول ىتح ًاقلطم مونلاب ضاقتنالاب نولوقي ءاهقفلاف
 ةراذقلا انه اهب دارملا نأ كش الو ةساجنلا ةباصإ نع ملكتت يهف

 .ةلصاحلا

 لدت رابخالاو ,ةفاظنلا لجأل ةبانحجلا لسغ نأ ىضم اميف مدقت دقو

 رثكأ هنال ءوضولاب يفتكا امئإو .ةبانحلا نم رذقأ طئاغلاو لوبلا نأ ىلع

 11ج 4:1 بيذهتلا -'

 )حال © يناكلا -'

 .قباسلا ثحبلا يف اهرداصم ىلإ ةراشإلا تمدفت -"
 1١4 2 ةهنقق اضرلا رابخأ نويع :؟01/ : عئارشلا للع -'

 لحال 8 بيذهتلا د



 ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ةدارإ ريغب هئيجمو هتقشمو هترثكل ءوضولاب هيف يضرف .ةبانجلا نم مودأر
 ندبلا ةماع لسغ وه طئاغلاو لوبلا قح نأ ينعي اذهو ةوهش الو مهنم

 .ةدارإ ريغب هئيجمو هماودو هترثكل ءوضولاب يفتكاامنإو ةقشملا موزل الول

 .طئاغلاو لوبلا جورخ رثأ ىلع ندبلا ةماع رذقت هنم دافتسي نأ نكميو

 ةراهطلا ضقنت ىرخألا يهف حيرلا طئاغلاو لوبلا ىلإ فاضيو
 ناديدلا لثم نيفرطلا نم جرخ ام لك لب ؛ءوضولا نم ةلصاحلا ةفاظنلاو

 ةياورل سابللا رذقيو نيتيلإلا نتئي يتنلا حشرلا ىتحو لب حرقلا بحو

 نيذلا كيفرط نم هوضولا امنإ :ةنقق مهوقو .”حيرلا نتن نم هالاب اوفظنست
 نيفرطلا نم جرخي ام باجيإ ىلع ةلادلا تاياورلاو ,”كيلع اهب هللا معنأ

 عرقلا بحر ناديدلا لثم ةيضقان يف تاياورلا فالتخا ىقبيو ”ءوضولا

 هيفني ام اهنمو ءوضولاب رمأي ام اهنم اهريغو ليلحإلا نطابو جرفلا سمر
 ,يعطقلا رثألا اهنال ةفاظنلا ىلع ةلومحم ءوضولاب ةرسمآلا تاياورلاف

 ءرضولا بجرت ال اهنإف .اههباش امو ةالصلا ىلع لمحت ةيضقانلل ةيفائلاو

 لجال ءوضولل تابجوملا نوكت كلذبو ,ةفاظنلل هتبجوأ نإو ةالصلل

 :يتالاك ةالصلا نع رظنلا عطق عم ةفاظنلا

 .مونلا ١

 .طئاغلا جورخ _"

 .لوبلا جورخخ _*

 .ةضاحتسالا ثحب يف مدقت امك ؛:ةضاحتسالا مد جورخ _4

 350 : لاصتحلا -'

 .15حاال © يناكلا -'

 .هرضرلا ضقاون باوبأ نم ؟ باب 18:1 لئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلأ

 .هللا ركذتو اهالصم يف سلجتو اضوتت اهنأ درو :ضيخحلا مد جورخ _©

 درجمب لب لكألاو مونلل اضوتي نأب ةبانجلا ةماعو ينملا جورخ _6

 .كلذ لوصح
 را طئاغ نم الإ ءوضولا بجوي ال :حيحصلا يف امل حيرلا جورسخ _«

 ."اهحجير دجت ةوسف وأ اهتوص عمست ةطرض وأ لوب
 كيفرط نم جرحخ ام ةياورل ؛ربدلا نم نتنملا حشرلا جورخ _8

 ءرضولا ءاهقفلا باجيإ مدعل ةفاظنلاب طبتري اذهو ,نتنلا نم ءالاب اوفظنتو

 ءاهدنع

 وهو ,ههباش امو عرقلا بح ةياورل ,ربدلا نم ناديدلا جورخ 6

 .ةفاظنلاب طوبرم

 لثم هنم جرخي لجرلا يف يور دقف ,ههباش امو عرقلا بح جورصخ ٠١_
 ءاهقنلا نآل ؛ةناظنلاب ةطوبرم يهف ,”ءوضو هيلع :لق عرقلا بح

 .اهوحرط
 اهجرف سم وأ ةوهش نم ةأرم لجرلا لّبق اذإ ةياورل ؛جرفلا سم ١_

 .ةحورطم ًاضيأ هذهو ,””ءوضولا داعأ
 لجرلا نع اذفكلا قداصلا لئس ربتعملا ربخلا يفف ربدلا نطاب سم _

 .اهتقباسك ًاضيأ هذهو ."هؤضو ضقن :لاق هربد نطاب سمي مث اضوتي
 نا هيلعف هليلحإ نطاب سم نإو :ربتعملا يف ال ليلحإلا نطاب سسم _7

 .ةقباسلاك ,”ءوضولا ديعي

 ١1ج :) بيذهتلا
 .10/ح مك :1 راصبتسالا ؛19ع 7١ :1 بيذهتلا 3

 .180ح م ١ راصبتسالا ح31 :1 بيذهتلا -'

 18 حراما اه راصيتسالا ,178/ج 44 ١: بيذهتلا -'

 144 ح 44 5: راصيتسالا ,170ح 40 :) بيذهتلا 0



 ةراهطلااو ةلاظنلا يف ةمالسلا 35

 ةياورل ليبقتلاك ينملا جورخو لاخدإلا ىوس ةيسنج ةيلمع ةسرامب 14
 ةالصلاب اهل طبر ال هذهو .ةةراملا جرفلا سم

 يهو .”اضوتيلف ًابلك سم نم :حيحصلا يفف بلكلا سم ل5
 .ةفاظنلاب ةطوبرم

 ,"”تاياور ةدعل سوجملاك تاراذقلا نم بتجتي ال نم ةحفاصم ل١

 .ةفاظنلاب ةطوبرم يهو ؛طقف نيديلا لسغ ةدارإ لمتحيو
 ًايلع نأ نم ربخلا يف ام ةرهش نم ناك اذإ ًاصوصخ ينملا جورخ _

 هيف :لاقف «هلأسي نأ ىيحتساو ُةِلِلتَي هللا لوسر لأسي نأ دادقملا رمأ اقل

 جرخ نإو اضوتف ةرهش ىلع كنم جرخ نإ نقل قداصلا لوقلو ؛”ءوضولا
 ."ءوضو هيف كيلع سيلف كلذ ريغ ىلع كنم

 نجرخب ثالث :ةلللا هلوقل «لوبلا دعب جراخلا وهو يدولا جورخخ ل

 نم جرخي هنأل ءوضولا هيفو يدولاو ؛لسغلا هيفو ينملا نهو ؛ليلحإلا نم
 ,لوبلا ةريرد

 دجي مث بنج وهو لستغا نميف حيحصلا يف امل للبلا قلطم 4

 هلسغ ضقني سيلف اللب دجو مث لستغا مث لاب ناك نإو :لاف .اللب

 .”هوضولا هيلع نكلو
 افظألا عضوم لسغ ىلإ ةفاضإلاب ءوضولا هيفف ,رافظالا ميلقت _"*

 ملقي لجرلا :ةيكا رفعج يبأل تلق لاق ةرارز نع ًاحيحص يور دقف

 1430ج 44:1 راصبتسالا ,3'ح 5:1 بيذهتلا -

 .سأب ال :لاق ؟اضوتأ مل نإو تلق :هتمتتو ,1ة8ح 4! ١: راصبتسالا ,17ح

 .18/ج © ١: راصبتسالا ؛ ح4

 507ج هل :1 راصيتسالا :4؟ح 31١ :1 بيذهتلا -“

 1501ج 104: راصيتسالا ,409/ حف 144 ١: بيذهتلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا ....... ا

 «عوضو كلذ ضقني له هسأرو هتيحل رعش نم ذخأيو هبراش زجيو هرافظأ
 ةنسلا نم ءيش سيلو .ةضيرف ءوضولاو ؛ةنس اذه لك ةرارزاي :لاقف

 ."ًريهطت هديزيل كلذ نإو ؛ةضيرفلا ضقني
 ال ثيحب ءوضولا ضقني ام نيب لصفلا وهو هليكأت ديرن ام اذهف

 .ريهطتلل ءوضولا نيبو هعم ةالصلا حصن
 .ةراملا ةياورلل ,براشلا زج _ل١

 .ةراملا ةياورلل رعشلا قلح _""

 فعر دقو لَو يبأ تيأر :لاق 83 ةمئالا ضعب نع ءفاعرلا 7"

 ."ضوتف ًالئاس امد اضوت ام دعب
 له رعشلا ديشن نمع ربخلا يفف ؛لطابلا رعيشلا نم راثكإلا "4

 نوكي نا الإ معن :لقف بذكلا وأ هبحاص لجرلا ملظ وأ ءرضرلا ضقني
 امأث :ةعبرألاو ةثالثلا تايبألا رعشلا نم ًأريسي نوكي وأ هيفا قلصب رمش

 ."ءوضرلا ضقني رهف لطابلا رعشلا نم رثكي نأ
 .ةراملا ةياورلل ,نيرخآلا ملظ 0

 .ةراملا ةياورلل بذكلا "6

 ءيقلاو فاعرلا :لق :لاق فيا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف هن ءيقلا _5

 منار ىوضولا ضقني ًائيش تهركتسا اذإ مدسلا ليسي ليلختلاو
 ىلع ةلادلا ةديدعلا تاياورلا دوجو عمم «”ءوضولا ضقنسي مل ههركتست
 .ءوضولاو ةالصلا هضقن مدع
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 ..... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 .ةراملا ةياورلل ةثللا ءامدإ -8

 مميتلا

 مميتلا نع انه ثدحتنو ءتافظنملا نم دحاوك بارتلا ىلإ انرشأ

 نع ًالدب ةيلدب ةيرارطسفا ةراهط اهنكلو .ةراهطلا لامعا نم دحاوك
 هله لاحلاو هسفن ناسنإلا كرتي الف ههيلإ لوصولا رذعت اذإ ءاملاب ةراهطلا

 هيدي ناسنإلا برضي نأب رهاطلا بارتلا وهو لدبلا ىلع ةراهط كانهف

 برضي نأ لضفالاو هيفكو ههجو امهب حسميو امهضفنيو بارتلا ىلع

 لوسر لوق ةراهطلا زيح يف هلوخد ىلع لديو هيفكل ىرخأو ههجول ةبرسغ
 .”ًروهطو ًادجسم ضرالا يل تلعج :ٌوَي هللا

 هلقأو تارم سمخ موي لك كلذ ناسنإلا رركي نأ كلذ يف ةربعلاو

 .بئجلا اذكو هيلع رسع وأ ءام هذنع نكي ملو مونلا دارا اذإو ,تارم ثالث

 قيرطلا بارت بئجتيو رهاطلا بارتلا ىلإ دمعي نأ ناسنإلا ىلعو

 هرضولا ضقاون يه مميتلا ضقاون نأ عم ؛سجنلاو رذقلا بارتلاو

 .هتاياغ هتاياغو

 جلثلاب هجولاو نيديلا حسم
 ىلع هيدي برضيلف جلثلا اهيطغي ضرأ يف ناك نمك بارتلا دقف نمو

 تارم ثالث وأ تارم سمخ م تلا ةئيه ىلع هيديو ههجو حسمبلو جلثلا

 لسغلا وأ ءوضولاو هتباذإ نكمتي مل اذإ اذه ريهطت ريغب هسفن كرتي الو

 هلإ

 د/75حا4* 2 هيقفلا -'



 معلا لوقو ةخصلا بنس

 كاوسلا

 يف دوجوملا رادقمب كاوسلا ىلع ديكاتو غيلبت دوجو روصتأ امو نظأ ام
 مهنم كلذ ناك دقو ؛)1 ةمئألاو ِيْيتَي يبنلا نع ءامج اميفو مالسإلا

 دودحلا دعبأ ىلإ كاوسلا لثمل غيلبتلا هيف بعصي ناك يذلا تقولا يف التل

 بعصلا نمف .ةفاظنلاب مهمامتها مدعو برعلا ةسرطغ نم هانفرع ام دعب

 ىلإ جاتميو ةحلارلا نتن كمف نأب يبرعلا ىلإ حيولتلا ىتح وأ ظفلتلا ًادج
 .ءامدلا اهلثم يف قارهتو ءاهل ليثم ال ةناهإ هدعي هنإف كاوسلا

 لمعلا اذه ىلع مهلمحي نأ َُي ميظعلا يبنلا اذه عاطتسا فيك

 .هلاثمأو كلذ نم ةريح يفل ينإ هللاو .هب مازتلالاو

 ةحئار نئنو كاوسلا دنع فقوتت ال ةريثك مالسإلا ننس نأ ملعن نحو

 .نيديلاو هجولاو لجرألا لسغو ءاجنتسالاو مفلا

 لثم ماحفإل ةقيقدو ةفيرظ ةسايس عابتا نم أدب هِي لوسرلا دمي م
 .ةيمويلا مهتامازتلاو سائلا فئاظو يف ةيحصلا لامعالا كلت

 نم تسيل اهناو يحولا ىلإ كلذ لثمب ةيصوتلا ةبسنب ناعتسما دسقف
 اذكو ةحراصملاو ةهجاوملا ليلقتل هلع حاصفإلا نأ ريغ تح وهو هسفن

 رذابأو ايلع بطاخي ناكف ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ ةقيرطب ناعتسا
 و لوسرلا تايصوت لكل داقنيو باطخ لك لبقتسي نم امهاثمأو
 رثكأ لمعلاب ٌهلََي لوسرلا مازتلا ينعأ يلمعلا غيلبتلا اذكو اهب حرضيو

 .بولطملا دحلا ىلإ اولصوتل هب اودتقا ول ىتح مزاللا نم
 حيحصلا اهنم قرط ةدعب ةيورملا ةياورلا اهنم ةريثك تاياور لوألا نمف

 ىفحأ نأ تفخ ىتح كاوسلاب ينيصوي ليئربج لاز ام :لق ُةْيَِيَي هنأ دنسلا
 ,"ورقأ رأ

 .1باب كاوسلا باوبأ 127 :1لئاسولا رظناو :7ح375ح 376 :' يناكلا -'
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 ةراهطلاو ةئاظنلا يف ةمالسلا

 'ةلَْيَي ينلا وه بطاخملاو ليئربج وه يصوملاو بطاخملا لعج هدمت
 .كلذب سائلل طابترا الو

 ."”ينانسأ ىلع تفحخ ىتح كاوسلاب ليئربج يناصوأ :رخأ رابخأ يفو

 هلعجيس هنأ تننظ ىتح كاوسلاب ينيصوي ليئربج لاز ام :ةثلاث يفو

 ىلع ينعي ةضيرف هلوق نإف ,سانلل ضّرعت هيف ريخألا اذهف ,"ةضيرف
 " .سانلا

 .ةنسلا نم كاوسلا يلع اي :يلعل هِي لوسرلا لوق :يناثلا عونلا نمو

 , .كاوسلا نإف كارسلاب كيلع يلع اي :رخآ ربخ يفو

 دنع كاوسلاب كيلعو ..لاصخب كسفن يف كيصوأ يلع اي :ثناث يفو
 ."ءوضو لك

 رثكي ناك لَو هللا لوسر نأ نم ربخ يف ءاجام :ثلاثلا عونلا نمو

 رمأ ةرخآلا ءاشعلا ىلص اذإ ناك ٌةيل هللا لوسر نأ :رخآ ربخ يفو كاوسلا

 كاتسيف موقي مث هللا هاش ام دقريف ًارمحم هسأر دنع عضوي هكاوسو هلوضوب

 ماق ةرم لك يف كاتسي ناك ُعيِكَي هنأ :ثلاث يفو كاتسيو موقي مث دفري مث

 .ةمون نم
 "”دردا وأ ىفحأ نأ تيشخ دقل ىتح كاتسال يناو:ِلْديَي هلوق عبار يفو

 دئازلا يلمعلا غيلبتلا وه اذهو

 يتاتس ةريثك يهو كاوسلا دئاوف نايب ةقحاللا ةلحرملا يف يتأيو

 .اهيلإ ةراشإلا

 2 140 7 يناكلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 لوسرلا ناك ةلحرملا هذه يفف .قفرب سانلا ةبطاخت اهيلت يتلا ةلحرملاو
 :لوقيو هنومظعي اوراصو نآرقلاب اودقتعا نيذلا نينمؤملا بطاخي ع

 لوقيف :نآرقلا قيرط امو هللا لوسر اي :نولوقيف نآرقلا نيرط اوفظن

 .”كاوسلاب :لوقيف ؟اذامب :نولوقيف ,مكهاونأ

 هنأ يور دقف ءاذه نم نفرأ وهامب ىتحو

 حير اهبيطأ هللا ىلإ اهبحأف مكبر قرط نم

 .”كاوسلاب اهوبيطف :ةياور
 ديجمتب كلذو لمعلا اذه يف ةسفانملاو ةباقرلا داجيإب ماق كلذ دعبو

 امل هنأ يور دقف هدزألا ةليبق مهو مالسإلا لبق نوكاتسي اوناك نيذلا موقلا
 معتتأ : هيَ نا لوسر لاقف هزالا مهتتأ ًاجاوفأ نيدلا يف سانلا لصد
 ًابولق اهقرأ اذه ؛ هللا لوسر اي :ليقف ًاهارفأ اهبذعأو ًابولق اهترأ دزالا

 .ةيلهاجللا يف كاتست تناك اهنال :لق ؟ًهاوفأ اهبذعأ تراص ملف ,هانفرع

 الو ًاهاف بذعأ نوكيل كاوسلا يف بغري مالكلا اذه عمسي نم لك نإ
 .مهريغو دزألا نع فلختي

 هيف بغريو كاتسي راص ضعبلا نأ غيلبتلا كلذ لك دعب كسن الو

 باطخملا راص اهدنع دعب هوداتعي الو كلذ مهيلع بعصي بلاغلا نكلو
 برلل فرب فلل ةبيطم كاوسلا نإف اوكوست :لوقي ُةيَيَي ناكف ,ةهجارم
 هضرفي نأ تيشخ مخ ىتح كاوسلاب يناصوأ الإ ليئربج يبحاص ينئاج ام
 مكيلع كلاوسلاب مكيلع هلوق رركي لظ اذكهو "ينمأ ىلعو يلع
 .كاوسلاب

 .135حا17 :اهيقفلا 10ج 098 :نساحغا -
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 هرمألا ىتحو باطخلاو قفرلاو ةظعوم او ةحيصنلا ضعبلا عفني مل امو
 ال مكل ام ؟حلق مكارأ يلام :لق لِي هنأ يور دقف ,ةنح رثكأ رمألا راص

 لوألا مويلا نم باطخ اذكه نكمي مل ذإ ؟”نوكاتست

 ةيضقلا طبرو ليكنتلا ضعبو ىوكشلا وحنب باطخلا رص ًاريخاو

 فيك دمحم اي :لاقف ليئربج يناتأ :لاق يبي هنا يور دقف ةلاسرلا لصاب

 نولسفغت الو ,ءاملاب نوجنتسست الو : نوكاتست ال مثنأو مكيلع لزنن

 نأ دح ىلإ كاوسلا ةيمهأ نايبو يحرلا عاطقناب ديدهت اذهن "مكمجارب
 .ًارده ةوعدلا بهذت دقو ؛سانلا كتسي مل اذإ لطعتت دق ةلاسرلا

 دقتعي يذلا سدقملا ءانبلا يهو ةبعكلا ىوكش نايب ىرخألا ةغيصلاو

 ىقلت ام لجو زع هللا ىلإ ةبعكلا تكش هنأ يور دقف نيكرشملا ىتح هب

 ًاموق مهب كلدبم ينإف ةبعك يرق اهيلإ هللا ىحوأف نيكرشملا سافنأ نم
 .رجشلا نابضقب نوفظنتي

 لوقلا رركت دقف «فيلكتلا دودح ىلإ باهذلا يه :ةلحرم رخآ لعلو
 الولو ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ الول :ُتَي ينلا نع
 ىلع ىشأ نا الول :هوقو مهيلع هتضرفل يتم ىلع قشأ نأ فاسخأ ينأ

 ,"”هعدي ال كلذ قاطأ نمو .ءوضولا عم كاوسلا تضرفل يتمأ

 جرخلا وه هل عفارلا نأو كاوسلا بومجو ينسعي مالكلا اذه لثمو

 لقأ الو ,بوجولا يلوألا مكحلاف الإو هبحتسي يرناثلا مكحلبف :ةقشملاو

 .يحصلا بوجولا نم
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 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 يور ؛بجاو كاوسلاو :يوضرلا هقفلا يف ام بوجولا ىلع ةنيرقلاو
 ,ةالص لك يف كاوسلا تبجوأل يتم ىلع قشي نأ الول :لق يدي يبنلا نأ
 7 .ةلسح ةنس وهو

 نورمأي اوراصو بطخلا ناه )ل ةمئالا ىلإ ةبونللا تلصو انو
 .جرح نود نم سانلا

 عونلا اذه لعلو لمعلا اذه يف بيغرتلا لجالف كلذ لك انلقن اسنإو
 .ةلمو ةمأ لك يف ريظن هل نوكي الو عون لضفأ ره بيغرتلا نم

 نع لقي ال هكرت راضم نايبو كاوسلا دئاوف نايبب قيوشتلا لسعلو
 : يتآلاك اهنيبن نحنو كلذ

 نائسالا يقني ١_

 ةعصان اهلعمي يأ اهيلجيو نانسالا ضيبي _"

 اهعاجوأو نانسألا ضارمأب بهذي _"
 كاوسلا مفلا روهطو روهط ءيش لكلف .مفلا رهطي _4
 مفلا ةحئار بيطي 8

 ةثللا دشي 57

 ةثللا نمسي _«

 نانسألا سّلكت وهو هرفحلاب بهذي 8
 هلقي ةياور ينو ههعطقيو هيفنيو مغلبلا بهذي _5

 ةعمدلا بهذي ٠١_

 ينقل هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف .هتواشغب بهذيو ءرصبلا ولجي 1١_

 ""”رصبلا ولجيو ةعمدلاب بهذي كاوسلا

 17 :ةهنقلا اضرلا هقف -'

 .ةمراج 075 76 نسلحلا -“



 نيرا ... ةراهطلااو ةلاظنلا يف ةمالسلا

 ماعطلا يهشي _ل؟

 ةدعملا حلصي _1

 ظفحلا يف ديزي 14

 مغلبلاب بهذي كاوسلا تكلا رفعج يبأ نع .لسقعلا يف ديزي ٠١

 '”لقعلا يف ديزيو
 ضرملاو مقسلا ناسنإلا نع عفدي ١_

 مغلاب بهذي _ا/

 ردصلا ةسوسو بهذي ل8

 سفنلا طاسبناو رورسلاو حرفلا ىلع ثعبي يأ .ةرشن كاوسلا ل9
 كاوسلا اهنم ءايشأ ةرشع يف ةرشنلا :يور دقف

 لماشلا ,ررضلا دروت يتلا ةقيقرلا ءايشالا وهو ناطيشلا مغري ٠١

 سوريفلاو بوركملل
 ناسنإلل عفنلا بلجت يتلا ةيئرملا ريغ ءايشألا يهو .ةكئالملا بلجي ١"_

 ايندلا ريش برلا ةاضرم يف نإف اهمهأ وهو .برلا اضر بسلجب 17
 .ةرخآلاو

 . ةرئاوثم ىتحو ةحيحص تاياور دئاوفلا كلت رثكأ يف درو دقو

 يف ندزي ةثالث يلع اي :يلعل ُهلْنَو يبلا ةيصو يف هاج ام اهنم درون

 نم كاوسلا يلع اي ءنآرقلا ةءارقو كاوسلاو نابللا :مغلبلا نيهذيو ؛ظفحلا

 ءنانسألا ضيبيو «نامرلا يضريو ءرصبلا ولجيو ,مفلل ةرهطمو .ةئسلا

 يف ديزيو ؛مغلبلاب بهذيو ءماعطلا يهشيو .ةثللا دشيو ءرفخلب بهذيو
 .”'ةكئالملا هب حرفتو ,تانسحلا فعاضيو ؛ظفحلا

 .اه :لمعالا باوث -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 نم وه :ةلصخ ةرشع اتنئا كاوسلا يف :لاق ةقنكت هللا دبع يبأ نعو

 مغلاب بهذيو ءبرلا يضريو ءرصبلل ةالجمو ؛مفلل ةرهطمو ةنسلا
 .ةكئالملا حرفيو .ماعطلا يهشيو هةثللا دشيو (مغلبلاب)

 وأ لكأم نم اهثيولت ةلازإو نانسألا كلد وه كاوسلا ؟كاوسلا وهام

 .رخآ ءيش يأ وأ ةشرف وأ فيل وأ دوعي هريغ وأ ماعط

 .نائسألا هب فظنت يذلا دوعلا وه كاوسملاو

 هب كاتسي ام

 نم بلجي يذلا فورعملا كاوسلا اذه كارالا وه هب كاتسي ام لضنأ

 ءاهان ركذ يتلا دئاوفلاو لاصخلا عيمج عمجي هب كارسلا نإف اهريغو ةكم

 .لاصخلا هذه هريغ عمجي ال دقو

 هترشق ضعب علقو ةرتفل ءاملا يف هعضو يه ةلاح لضفا لعلو

 ام دوجأ نإ :ةيسهذلا ةلاسرلا يف هاجامل هفيللا ىلإ هليدبتو هشييرتو

 ةثللا دشيو ةهكنلا بيطيو نانسالا ولجي نإف كارألا فيل هب تكتسا

 :لاقو كارألا بيضق الكا مامإلا لقي ملف «”رفحلا نم عفان وهو اهنمسيو

 .فيل ىلإ هليدبتو ةيلمعلا هذه ءارجإ ينعي وهو كارالا فيل
 عفان رخآلا وهف هفييلت نود نم كارالا بيضق سفن .ةيناثلا ةبترملا يفو

 تاياورلا رثكأ يف دارملا وهو ءنامزلا رورمم فيلتيس هنأو ,دئاوفلا رثكأ هيف

 كلذب هرمأ كارالاب كاتسي ناك ُةيَْيَي ينلا نأ ربخلا يفو كاوسلل ةركاذلا
 ,"ليئربج
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 يور دقف ,فيلي مل وأ فيل اذإ نوتيزلا بيضق لضفلا يف كارالا يليو
 بيطي ,ةكرابملا ةرجشلا نم نوتيزلا كاوسلا معن :لاق هنأ هِي ينلا نع

 ."يلبق ءايبنألا كاوسو يكاوس يهو ءرفحلب بهذيو مفلا

 قطانم يف اوناك مهرثكأ لعلو نيلسرملا ننس نم كاوسلا نأ مدقت دقف
 مهكارس وه نوكيف كارألا رفوتي الو نوتيزلا رفوتي ثيح اهريغو ماشلا
 .ريخلا اذه يف ءاجامك

 يف هاج امل ةمعانلا رجشلا نابضق ةماعب كاوسلا .ةئلاثلا ةبترملا يفو
 بذع رجش نصغو فيظن فيطل تابن كاوسلا نأ وهو :ةعيرشلا حابصم

 ةرهوجلا ىلع اهحسمو فيطللا تابنلاب نطفلا نمؤملا كاتسا اذإض .كرابم
 .رييغتلاو داسفلا اهنع لازأ ةيفاصلا

 سيلو كارألا دوع وهو صاخ دوع لوح مالكلا اذه نأ يدنع نكلو

 درعلا ةماع

 نم ىقلت ام ةبعكلا ىوكش ةياور نم دوع لكل ميمعتلا دافتسي دقو

 ًاموق مهب كلدبم ينإف :ةبعك يرق اهيلإ هللا ىحوأف نيكرشملا سافنأ
 .رجشلا نابضقب نوفظنتي

 الإ ؛رجشلا نابضق عيمج لمشي ًاقلطم لقأ ال وأ ماع نوكي دسق اذهو
 ماقم يف وه امنإو هقالطإلاو ميمعتلا نايب ماقم يف نركلا مدع ىعدي نأ

 .كاوسلا لصأ نايب

 يلب نائسألا كلد سفن وه دارملا نأ ىلإ انلصوي رابخألا عومجم نكلو

 .ينثتسا ام ادع ءرجشلا نابض ًاصوصخ ةليسو
 ناسنإلا مواد اذإ مايألا هله ةدعملا شرفلاب كيوستلا نكمي كلذلو

 نال ةرتف لك دعب اهليدبتو اهميقعتو ةيوقلا تافظنلاب اهفيظنت ىلع

 .كاوسلا باوبأ نم الباب لاق :14 :!لئاسولا كردتسم -'

 .١1باب 890 :!لئاسولا كردتسم .17 :ةعيرشلا حابصم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 05 ...٠

 لثم يف دهاشن ال يذلا ءيشلا ةثللاب اهرارضإو اهثولت ةعرس دهاشملا

 دق ىتح لب «ينئتسا ام ادع رجشلا يقاب نابضق وأ هبيضقو كارألا فيس

 ضارمأب سانلا ءالتبا ةرثك دهاشن كلذلو ءرارضأ شرفلا هله يف نوكي

 سائلا نوصوي اولازامو ءشرفلاب كاوسلا ىلع موادي نم ىتح .نانسألا

 كاتسملا اندجو امنيب ؛ىرخالاو ةرتفلا نيب نانسألا بيبط ىلإ عوجرلاب

 مزتلاو كلذ ىلع مواد اذإ هرمع رخآ ىلإ بيبطلا ىلإ جاتحي ال دق كارالاب
 مهتابطم ءالتماو نانسالا ءابطا ددع ديازت كلذ ىلع دهاشلاو .هب

 كارألاب كاوسلا اوكرتو شرفلاب كاوسلاب سانلا مزتلا املك نيعجارملاب

 ةيلمعلا ةحلسلا يف يرجي ام ىلإ هابتنالا سانلا نم بلطأ كلذلو «هربغو
 ناولألاو ةليمجلا بلعلابو رمألا رهاظب رارتغالا نود نم جئاتنلا يه امو

 هنإف ربتعاو رذحاو هبتئاف ,ةجيربملا ةياعدلاو حساكلا مالعإلاو ةيهازلا

 / اذإ ليدبلا وهو .هعبصإب ناسنإلا كاتسي نأ وه كاوسلا ىندأ لعلو

 يبنلا نع يور اذلو ءتقو قيضن كيوستلا كنكمي مل وأ كاوس كيدل نكي

 ءوضولا دنع- ةبابسلا يأ- ةحبسملاو ماهبإلاب كوستلا :لاق هنأ نع

 .ةموكحلا ءاهقفلا اهيمسي يتلا ةيلدبلا يه هذهو ,”كاوس

 لجرلا نع فتكا رفعج نب ىسوم هلخأ اقتل رفعج نب يلع لاس دقو
 اذإ :لاق كاوسلا ىلع ردقي وهو ليللا ةالص ىلإ ماق اذإ هديب ةرسم كاتسي

 لجالو رارطضا ناك اذإ كلذ نأ لدي وهف "هب سأب الف حبصلا فاخ

 .ًامئاد سيل .ًالثم تقولا قيض

 هيلو“

 .هباب كاوسلا باوبأ 798:1لئاسولا رظناو هه ةللتسإلا بوق ؛151ح 78 :!هيقفلا -'



 ةراهطلاو ةئاظنلا يف ةمالسلا

 كاوسلا رادقم

 ءاقث بولطملاو ,نيعم تقوب دنحتي الف ةرم لك يف كاوسلا ةدم امأ

 ةياغلا وهف هريغو برشلاو لكالا نم اهيف دوجوملا ثولتلا ةلازإو نانسألا

 فيطللا تابثلاب نطفلا نمؤملا كاتسما اذإف :ربخلا ينو كاوسلا نم

 ىلإ ثداعو رييغتلاو داسفلا اهنع لازأ ةيفاصلا ةرهوجلا ىلع اهحسمو
 ذل /
 . اهلصا

 .لقأ دحو رثكأ دح هلو ىوصق ةياغ هل اذهف «تارملا ددع اماو

 نع يور دقف «بجاولا وه اذه ةرم مايأ ةثالث لك يف وه رثكألا دحللف

 اذهف ,"ةرم رمت نأ ولو ثالث لك يف هعدت ال كاوسلا يف ذاك رفعج يبأ

 مرغ مايأ ةثالث نم رثكأ هكرت نأ ينعي وهو ؛يئاهنلا دحلا نايبل ؛يهنلا وه

 .ًايعرش ال ايبط لقأ الو

 رابخألا عماج يف يورملل .ةرم موي لك يف كاوسلا وه هنم لضنألاو
 يضر ةرم موي لك كاتسا نم :لق ُهِِي ينلا نع ظنا نينمؤملا ريصأ نع
 ةالص تقو يف نوكي نأ لّضفيو ؛””ةنحلا هلف هنع هللا يضر نمو .هنع هللا

 .يتايس امل اضوتي نأ دارأ اذإ

 :راملا ريخلا يف ءاج دقف ءنيترم موي لك يف كارسلا كلذ نسم لضفألاو

 لكب هل هللا بتكو ل ءايبنألا ةئس مار دقف نيترم موي لك كاتسا نمو

 ديزيو ؛هتهكن بيطتو ءرقفلا نع ىنغتساو ؛ةعكر ةثام باوث اهيلصي ةالص

 عفدير .هسارضأ عاجوأ بهذيو ,هماعط ئرميو .همهف هل دتشيو ,هظفح يف

 ةراملا حابصملا ةياور -'

 4ع :؟يفاكلا -'

 ال4 :رابخألا عماج -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 .هنانسأ يقنيو ,رونلا نم هيلع نوري امل ,ةكئالملا هحفاصتو ,مقسلا هنع

 شرعلا ةلمح هل رفغتسيو «تيبلا نم هجورخ دنع ةكئالملا هعيشتو

 هللا عقرو ,ةنس فلأ باوث ةنمؤمو نمؤم لكب هل هللا بتكو «نويبوركلاو
 هللا ءاطعأو ءءاش اهيأ نم لخدي ةنجلا باوبأ هل هللا حتفو ؛ةجرد فلا هل

 جرخي الو ,ةمحرلا باوبأ هيلع هللا حتفو ًاريسي ًاباسح هبساحو «هنيميب هباتك
 ىنتقا نمو ,هايبن الاب ىلتقا دقو ,ةنحلا نم هناكم ىري ىتحايندلا نس

 .ةنحبا مهعم لخد ءايبنألاب

 كاتسي نمل يه كاوسلل اهانركذ يتلا دئاوفلا رثكأ نأ كلذ نم ملعيو

 ةيمهألا ىدم ملعتل اهوطب ةياورلا هذه انركذ امنإو ءادعاصف نيترم موي لك

 .لقالا ىلع نيترم موي لك كاوسلا يف

 نمو :ةقباسلا ةياورلا ةمتت يفف ,تارم ثالث موي لك يف هنم لضفالاو

 ايندلا نم جرخي الف (تطقس تارم ثالث ةملك نأ نظأو) موي لك كاتسا

 هللا ىضقو «ءايبنألا دادع يف ةمايقلا موي ناكو ,ايقق ميهارسإ ىري ىتح

 يف :ةمايقلا موي نوكيو ,ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هل تناك ةجاح لك هل ىلاعت

 عيمج قيفرو ميهاربإ قيفر ةنجلا يف نوكيو هلظ الإ لظ ال موي شرعلا لظ
 . 83 ءايبنألا

 يأ ؛موي لك يف تارم سمح كاوسلا وه كلذ عيمج نم لضفألاو

 ريمأ لَو ينلا اهب ىصو يتلا ةياورلل كلذو ةالص لك دنع كاوسلا

 كاوسلاب كيلع وأ ةالص لك دنع كاوسلاب كيلع يلع اي :ةقتكا نينمؤملا
 مهترمأل يتمأ ىلع نشأ الول:ىرخأ ةياور ين ُلَْي هلوقو ةالص لكل
 ."ةالص لك دنع وأ ءةالص لك عم كاوسلاب

 م باب كاوسلا باوبأ 504 :1لئاسولا رظنا -'



 نيم“ ... ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 دنع كاوسلاب كيلع :ةلئاقلا ةربتعملا اهنم يتلا ةريثككلا تاياورللو

 ,ةددعتمو ةريثك يهف ءرضو لك دنع كاوسلاب كيلع وأ ,"ةالص لك ءوضو

 نم رهاظلا نأ امك :ةبجاولا تاولصلل ءوضولا وه هوضرولاب دارملاو

 سمخب تاقوأ ةسمح يف ماقت تناك اهنإف :ةبجاولا تاولصلا يه تاولصلا

 .بلغألا معالاب ءيشلا قحلي نظلاو .ةداع تاءوضو

 بحتسملا ءرضولا وأ ةبحتسملا تاولصلا لمشي ام دارملا نوكي دقو

 دقف ليللا ةالصل ةرم كاوسلا نم لقأ الو هتارم سمح نم رثكأ نوكيف

 ,هب رمألا درو
 21 ةمئألاو ُوَْيَي هللا لوسر كاوس

 يف كاتسي ناك هنإف هب انرمأ امم رثكأ وهف ُةْلِلي هللا لوسر كاوس امأو

 «تارم ثالث ةليل لك كاتسي ناك بَ هنأ يور دقف هتارم ثالث ةليللا

 ةالص ىلإ هجورخ لبق ةرمو «هدرو ىلإ همون نم ماق اذإ ةرمو هموت لبق ةرس
 .”دبصلا

 عبس عومجملا نوكي ىرخألا ةبجاولا تاولص عسبرالا ىلإ فيسمأ اذإو
 ناك هنأ :رخآلا ثيدحلا يف نال كلذ نم رثكأ ناك هكاوس نكلو ,تارم

 لاز ام :َُِِي هلوقو رابخألا ترتاوت دقو ."”همون نم ماق ةرم لك يف كاتسي
 يفحأ نأ تفخن ىتح وأ :ينانسأ ىلع تفخ ىتح كاوسلاب ينيصوي ليربج

 ناك ُةيِيَي هنأ يأ هلاصقتساو ءيشلا ىلع حاحلإلا وه ءافحإلا نإف تردأ وأ
 باهذ وه دردلا نإف «يش اهنم ىقبي الف كاوسلاب هنانسأ بهذت نأ ىشخي
 نوكي امنإو ؛تارم عبس وأ تارم سمح كاوسلاب نوكي ال اذهو ,نانسالا

 .ةرم لك يف حاحلإلا عم كلذ نم رثكاب

 0 7 باب كاوسلا باوبأ 588 :!لئاسرلا -“

 .6 باي كاوسلا باوبأ 777 :1لئاسولا كردتسم رظنا -'

 15ج 140 ؟يناكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 كاوسلا تقو
 نم دافتسي ال اذه نكلو لكالا دعب كاوسلا وه سائلا نيب فورعملا

 ءوضولا دنعو ةالصلا تاقوأ يف كاوسلا وه اهنم دافتسملاو رابخألا

 .ءوضولا رطش كاوسلا :ثيدحلا يف لب .ةالصلل

 هللا لوسر نأ انظحال دقو ,مونلا لبق كاوسلا ىلع نودكؤي ءابطألاو

 لوسر نأ مدقت دقف ؛ليللا فوج يف كاوسلا ىلع رابخألا دكؤت امديب

 ىبتعملا ربخلا يفف كلذب انورمأ لب ةمئألا يقاب اذكو هلعفي ناك :ٌةْيْيَي هللا

 مث .. هلل دمحلا لقف كمانم نم ليللاب تمق اذإ لق كا رفعج يبأ نع

 نع يور ام ةنيرقلاو ؛ليللا ةالصل مايقلا دارملا رهاظلاو ,"اضوتو كتسما

 هاف عضيف كيتأي كلملا نإف كتساف ليللاب تمق اذإ :لق كلا هللا دبع يبأ

 نكيلف ءءامسلا ىلإ هب دعص الإ هب قطنتو هولتت فرح سيف هكيف ىلع
 ."ةحئارلا بيط كرف

 هكاوس ىلإ ليللا فوج يف ماق نم :لاق هنأ هِي هللا لوسر نع يورو

 كلم هلثأ هللا تويب نم تيب ىلإ ماق مث ءرهطلا نسحأف رهطت مث كاتساف

 هيتايف «كلملا فوج يف عجر الإ ءيش هفوج نم جرخي الف هيف يف هاف عضوف

 .”ًديهش ًاعيفش ةمايقلا موي هب

 كاوسلا نإف :ةياور يفو ءرحسلا تقو يف كاوسلا يف ةنسلا :ةياور نو

 ."ةنسلا نم ءوضولا لبق رحسلا يف

 1ع 446 ؟يفاكلا -'

 اح *يلاكلا -'

 .4ح ةباب كاوسلا باوبأ 503 :1لئاسولا كردتسم 118 :!مالسإلا مئاعد -"

 0 4ح ب كاوسلا باوبأ 509 :!لئاسولا رظنا -



 ةراهطناو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 ةءارق دنع كاوسلا بابحتسا نآرقلا قيرط اوفّظن تاياور نم دافتسيو
 نم لضفأ كاوسلاب ناتعكر :ربخلا يف انو نآرق اهنأل ةالص لكلو ءنآرقلا

 كاوسلاب نيتعكرو :هلنَو يبلا نع ثيدحلا يفو كاوس ريغب ةعكر نيعبس

 .”كاوس ريغب ةعكر نيعبس نم لجو زع هللا ىلإ بحأ
 ال دقو رجشلا نابضقو كارالاب كاوسلل ةبسنلاب هلك مالكلا اذه

 يف كاوسلا اهيف بولطملا نوكيو ءررضلا هئاريإل شرفلاب كاوسلا لمشي

 .رثكأ سيل ثالث وأ نيترم وأ ةرم مويلا
 دقن ,مهميلكتو سانلا ةهجاوم ىلع مزعلا دنع كاوسلا بلطي اذكو

 ىقلأ :لاقف ,سانلا نم مهلك قلخلا هذه ىرتأ :ةقلا هللا دبع يبأل ليق

 .مذلا ديفي وهف ""...كاوسلل كراتلا مهنم

 : تايصوت
 دافتسي ءءوضولا دعب كاتستف هاسنت نأ الإ ءوضولا لبق كاوسلا ١_

 ىلعملا نع يررملا ربخلا يف هب حيرصتلا ءاج دقو ةراملا رابصخالا نم كلذ

 :لاقف ءوضولا دعب كاوسلا نع التل هللا دبع ابأ تلأس :لاق سينخ نب

 مث كاتسي :لاق ؟اضوتي ىتح يسن نإ تيأرأ :تلق اضوتي نأ لبق كايتسالا

 ,ءوضولا لبق كاوسلا ثحب لعج ذبغنلف اذلو .”تارم ثالث ضمضمتي

 انو ةراملا ةياورلل كاوسلا دعب تارم ثالث ضمضمتلا بلطي _"

 ."' ضمضمتيلف كاتسا نم :لاق كا هلا دبع يبأ نع يور

 .7/ح هباب كاوسلا باوبأ 86 :!لئاسولا رظنا -'

 0حا :نسافلا -'

 .6 باب كاوسلا باوبأ 704 :1لئاسولا رظنا 3 حا* 7يفاكلا ,هملاح 07١, :نساغا -*

 831ج 235 :نساحللا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا .-.....

 :رخآ ثيدح يفو "”ًاضرع اوكاتساو أرتو اولحتكا هِي ينلا لاق _*

 ىلعأ نم كلدلا هنم دافتسي دقف .”ًالوط اوكاتست الو ًاضرع اوكاتسا

 عيبمج ىلع يتأي ىتح سكعلابو لفسألا نسلا لفسأ ىلإ ىلعألا نسلا
 اضرلا هقف يف هْلّوأ نكلو ,ناتسالا رخآ نم ًالوط هلوق نوكيو نانسالا
 اورثكأ :لاق ًاضرع اوكاتساو :ُِيِتَي ينلا لوق ليوأت يف لاسقف ,رسخآ ليواتب
 رهظتساو ."هنع اولفغت الو يي هلآو هلوسر ركذو هللا ركذ ىلع اوعدو

 اهنرك رماظلا نأو ارعدو ةملك يف فيحصتلا عوسقو يرونلا قفقحملا

 .ديعبب سيلو '''(اومدو)

 هدحاو كاوسم ىلع راصتقالا مدعو كيواسم ةدعب كاوسلا لضفالا _4
 رجفلا ىلص اذإ ناسارخب ناك هنأ اكل اضرلا نسمحلا يبأ نع يور دقف

 كيواسم اهيف ةطيرخب ىتؤي مث سمشلا علطت نأ ىلإ هالصم يف سلج
 اذه نأ ودبيو ”هغضميف ردنكب ىتؤي مث ءدحار دعب ًادحاو اهب كاتسيف
 .سانلا ةاقالمل كاوسلا

 دقو هب كوستي نأ لبقو هب كوستلا دعب كارسلا لسغ بلطي 5

 ال ىتح هضفني مث ءاملب هلبي نأب كلذو ملاصلل ىتح ةيصوتلا هله تدرو
 يش هيف ىقبي

 .111عالا :!هيففلا 3

 114 :امالسإلا مئاعد ,16 :تايرفعجلا -'

 0١ 880 اضرلا هقف -"

 .حقيشاح ٠١ باب كاوسلا باوبأ 74 :!لئاسولا كردتسم -

 لئاسولا 1540ح96 :!هيقفلا -“
 .5حالا :يفاكلا -“



 ةراهطلاو ةفاظنلا يف ةمالسلا

 يور دقف كاوسلا ىلإ ةحئارلا ةبيطلا رومألا ضعب ةفاضإب سأب ال_5
 نم ةدافتسالا نأ ملعي هعمو .”درولا هامب كاتسي ناك ةكلا نسحلا ابأ نأ

 ,راض ريغو عفان مايالا هذه يف ةعئاشلا ةميلسلا ةرطعلاو هيقنلا نيجاعملا

 : تاريذحت

 يف كاوسلا نع ىهن هِي هللا لوسر نآل ,مامحلا يف كوست ال ١_

 دبع يبأ نعو ءنائسألا ءابو ثروي مامحلا يف كاوسلا نأ :يورو ؛مامحلا

 ,"”نانسألا ءابو ثروي هنإف ءمامحلا يف كاوسلاو كايزو :ةاتكا هللا

 وأ اهلكآت وأ اهسوست ةدارإ لمتحيف «نانسألا ءابو نوكي هسعامو

 .لمتحم لكلاف اهطقاستو اهتعزعز ىتح
 ثروي ءالخلا يف كاوسلا :ربخ يفف الخلا تيب يف كوسنت ال_"

 ,مفلا ةحئار نتن يأ ,””رخبلا

 ردنكلا غضمب ةيصوتلا تدرو دقو نانسألا عزعزي ريثكلا كاوسلا _"

 لفظا اضرلا مامإلا مازتلا مدقت دقو ,نانسألا دشي هئإف ءككلعلا ىلطم وأ

 ,كلذب

 كرث نك قداصلا نأ يور دقف ,هنانسأ فعضت نم كاتسيال _4

 ."تفعض هنائسأ نأ كلذو نيتنسب ضبقي نأ لبق كاوسلا

 :رومأ ةدعب كاوسلا نع يهن _5
 بصقلا _!

 نامرلا دوع _ب

 1.3٠١ باب كاوسلا باوبأ 198 :1لئاسرلا كردتسم ,14 :ةيادهلا -'

 .!!بفب كاوسلا باربأ 704 :1لئاسولا رظنا -'

 رق حالا :1بيز

 1ع 146 :عئارشلا للع ,1؟!ح 77 :اهيقفلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 درولا يأ «ناحيرلا دوع _ج

 ناحيرلاو بصقلاب كاوسلا نع ىهن هنأ هيلي هللا لوسر نع يور دقف

 .”نامرلاو

 «كحور درب ينقذأو «كتمعن ةوالح ينقزرا مهللا :كاوسلا دنع ءاعدلا

 :نيلوألا يف يركذ عفراو .ًاسلجم كنم ينبرقو ,كتاجانمب يناسل قلطأو

 بحت ام ىلإ هركت ام انلّوح ىطعأ نم دوجأ ايو لئس نم ريخ اي مهللا
 ىلوأ انك نإو :ةدماج نيعألا تناك نإو ؛ةيساق بولقلا تناك نإو ءيضرتو

 ,"”ةيفاع يف ينتمأر ةيفاع يف ينيحأ مهللا ,ةرفغملاب ىلوأ تنأف باذعلاب

 2004 :امالسإلا مئاعد -'

 لال“ :يلتوأرلا تاوهد -'



 يلختلا يف ةمالسلا

 هيلع ينبنتو هناويحلا ةماعو ناسنإلا ةليح تايساسأ نم دححاو يلختلا

 كلت نم ةئشان ضارمألا نم ريثكلا لعلو رشبلا هروصتي امم رثكأ هتمالس

 ةيلختلا دروم يف ناسنإلا اهعبتي نأ بجي يتلا ةقيرطلاب لهجلاو ةلفغلا

 .اهئاحأو اهناكمو اهئامزو

 وأ لقثلاب سحأ اذإ امك رشبلا ةعيبط اهيضتقت أرومأ كانه نأ حيحص

 ىلع هندب رذقتسا اذإو ءءاحنألا نم وحن يأب هنم صلختلا لواحي هنإف رصحلا

 ناكملا بلطر رتستلا لواح كلذ هل ضرع ام ىنمو هتيقنت لواح كلذ رثأ

 ليصافتو ضعبلا اهنع لفغي دق ةبولطم ىرخأ ًارومُأ كانه نأ ريغ ,يلاخلا
 دقو ضارمالاو لالعالا نم دسملا ةنايصو ةمالسلا ءاقب يف عفنت ةبحتسم

 ًاصوصخنو ءايبنالا اهب ءاجامم اهنع انثدحت يتلا رارسألا يف اهضعب لخدي

 كلذ يف ظحليو يلختلا يف ةزاتمم ةقيرط هل ناك دقف ةللعمالسإلا يبن

 .نورخآلا اهظحلي ال دق ًارومأ

 يلختلا تقو

 كاسمإو ىذالا لامتحاو ةرباصملا وه له يلختلا يف بولطملا رهام

 تفولا عييضتو ةناهملا نم هيف امل ءالخلا لوخد نم ليلقتلا يلاتلابو سفنلا

 لوخد نم راثكإلا وه بولطملا نأ وأ اهمزاولو ةراذقلل سفنلا ضيرعتو

 يف ىقبي ال ىتح رارمتساو ةموادمب ءالخلا تيب ىلع سفنلا ضرعو ءالخلا

 ناسنإلا ىلع وأ ناس ًاحيحص ناسنإلا نوكيف تاراذقلا نم ءيش فوجلا

 «سانلا رثكأ هيلع امو ةعيبطلا بسحب رصحلاو زمغلاب ساسحإلا رظتني نأ

 .اولاب لوبلاب اوسحأ اذإو اوطوغت طئاغلاب اوسحأ اذإ مهنأ



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ام ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا نإف ءليصفتلا نم عون هيف باوجلاو

 رخؤي الو لاب لوبلا زمغب ناسنإلا سحأ ام ىتم هنأو ةعيبطلا هيضتقت
 نود نم «””ىلخت طئاغلا زمغب سحأ اذإ اذكو "هب ساسحإلا دعب كلذ
 ةجاح الو .نيثبخألا ةعفادم الو سفنلا كاسمإ حلصي الو ريعأست الو لمأت

 داجيإ نم هيف امل كلذ ساسحإ نود نسم ءالخلا ىلع سفنلا ضرع ىلإ

 .اهتزهجأو ةيلختلا ذفانم ىلع طغضلا

 ,مونلا لبق ءالخلا ىلع سفنلا ضرع :اهدحأ دراوم كلذ نم ىنثتسيو

 هيف كش ال امم اذهو .ءيش ساسحإ نود نم ىتحو تايرورضلا نم هنإف
 ةيذغتلا نم ةلصاحلا تاراذقلا مكارتو هتدم لوطل ؛ليللا مونسل ةبسنلاب

 قالطإل راهنلا مونل كلذ لومش دعبي الو اهنم فلختملا فلختو راهنلا لوط
 نينمؤملا ريمأ نأ يور دقف ليللا مون ىلإ فارصنالا ىعدي نأ الإ ليلدلا

 اذإف ءالخلا ىلع كسفن ضرعاف تسمن اذإو : ةكلا نسحلل لاق الفلا
 ,”بطلا نع تينغتسا اذه تلمعتسا

 الو ؛لبف لوبلا كب جاه اذإو «برشاف تشطع اذإو :لكف تعج اذإ :يورو ,47 :ذفقلا اضرلا هقف -'

 .ندبلل ةحصم كلذ نإف ءمنف تسعن اذإو ؛ةجاح نم الإ عمات
 اهعطن ةمرحي ملعت انأ عم كلذل ةالصلا عطق زاوج ىلع ةلادلا تاياورلا كلذ ىلع ليلدلا -*

 نطبلا يف ٌرأو فاعر الإ ةالصلا مطقي ال :لاق هنأ هن رفعج يبأ نع يور دقف ,ةيلك ةروصسب

 9718ج 1145 14 لئاسرلا رظنا 110158 :1 بيذهتلا .متعطتسا ام نهب اوردابف

 كملعأ الأ ينب اي نهنبا نسحلل نيتمؤملا ريمأ لاق 41ج 14: ةةراحبلا :7/ح ذ 314 :لاصخلا -"
 الإ ماعطلا ىلع سلبت ال :لاق نينمؤملا ريمأ اي ىلب :لقن ؟بطلا نسع اهب ينغتسن لصمخ عبرأ

 ىلع كسفن ضرعاف تمن اذإو غضللا دّوجو هيهتشت تنأو الإ ماعطلا نع مفت الو .عملاج تنأو
 بطلا ىلع تيتغتسا اذه تلمعتسا اذإف ,ءالخلا



 .. يلختلا ين ةمالسلا

 ءالخلا ىلع سفنلا ضرع مزليف ءينملا جورخ دعب :رخآلا دروملاو

 يف هتيقب ددرتت ال يك ءلوبلا جورخب ينملا ةلضف جرختل نكمأ امهم لوبلاو

 .هل ءاود ال يذلا ءادلا هثرويو هفوج

 ةلمل ةراهط ىلع نوكي ىتح ,ةالصلاو ةراهطلا ديرمل :ثلاثلا دروملاو

 الو نقاحل ةالص ال هنإف ةالصلا لاح طئاغلا وأ لوبلا هيرتعي الو ,رثكأ

 هللا لوسر لوقل :طئاغلا هب ينلا بقاحلاو لوبلا هب ينلا نقاحلاو ,بفاح

 ."نينبخالا نم ايش دجت تنأو ّلصت ال :َُِ
 بجتف هب ساسحإلا دنع لوبلا ريخأت مدع كلذ ينام دكأ لعلو

 يف ءاج امل ؛ضرالا ىلإ ةبادلا نم لوزنلا رادقمب ىتح لاهمإلا مدعو ةردابملا

 ىلع ولو لوبلا سبي الف ,هتناثم يكتشي ال نأ دارأ نمو :ةيبهذلا ةلامرلا
 هلاهمإ مدعو كلذ ىلإ ةردابملا ةعرس نع ةيانك الإ كلذ امو ."'هتباد رهظ

 .تقولا اذهب هديدحت دارملا سيلو ههريخانو

 يّلختلا ناكم

 نيليلق اوناك سانلا نال ,رودلا جراخ متت ةيلختلا ةيلمع تناك

 دهع يف نكي ملو .ةيبرعلا ةريزجلا يف ًاصوصخ ةدعابتمو ةريغص تويبلاو

 تيب ىمسي امب ةدعم تويب الو «هاملا اهيف نزخي نزاحغ هلبقو ص يبلا
 اوداثريل كانهو انه نوفوطيو رادلا نم نوجرخي ةجاحلا دنع اوناكف الخلا

 .سانلا نم ةولخ

 زهللا لوسر لاق دقو ,ةريثك بقاحلاو نقاحلا ةالصل ةيفانلا تاياورلاو 2173732 30 :؟ بيذهتسلا -'

 لوبلا عفادي لجرلا :لاق ؟نييزلا امو هللا لوسسر اي :ليقف ءنيبزلاو ..ةالص مف لبقي ال ةينامث

 مب ةالصلا عطاوق باوبأ لئاسولا رظنا ؛طلاغلاو

 38 3» :ةيبهذلا ةلاسرلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ندملاو ىرقلا يف ًاصوصخ هِي يبنلا نامز دعب لالا اذه رمتسا دقو

 نرقلا نكلو ءاذه انموي ىلإ قطانلا ضعب يف يقبو ةماع ودبلاو ةريغصلا
 تعسوتو راصسمألا ترصمت امدعب لوألا نرقلا نم ًارطشو يناثلا
 .كلذل ةصاخلا تريبلا ذلختا نم دب كانه نكي مل تفئاكتو

 نامقل نامز نم قباسلا نم ءالخلا تيب دوجوب تارشؤم كانهو

 اهتعيبط رابتعاب ةيبرعلا ةريزجلاب صتخم هانركذ يذلا لعلو هلبقو ميكحلا
 .اهئاكس ةلقو ةيوارحصلا

 نركي نأ يلختلل دعملا ناكملا ين لّضفلاف كلذ نم نكي امهمو

 عضوم رتسأ يف ءالخلا ىنبُي نأ يغبني لب ًاروهشم ًارهاظ نوكي الو .ًروتسم
 ان لجوزع هللا نأ ىرت الأ ؛ةقلخلاو ةعيبطلا نم كلذ ماهلتسال ءرادلا يف

 نوكي نأ يغبني كلذكو .هنم عضوم رتسأ يف هجرحت قلم ناسنإلا قلخ
 اي نألا ربتعا :لضفملا ديحوت يف هاج دقف ؛رادلا يف عضوم رتسأ يف جرخملا

 جورخ ليهستو هبرشمو همعطم ين ناسنإلا ىلع ةمعنلا مظعب لضفم
 رتسأ يف ءالخلا نوكي نأ رادلا ءانب يف ريدقتلا نسح نم سيلا هىثالا

 يف ناسنإلا نم ءالخلل أيهملا ذفنملا هناحبس هللا لعج اذكهف ءاهنم عضوم

 وه لب ءهيدي نيب نم ًازشان الو هفلخ نم أازراب هلعجي ملف .هنم عضوم رتسأ
 ناذخفلا هيلع يقتلي هبوجحم روتسم ندبلا نم ضماغ عضوم يف بيغم
 .”نايراويف محللا نم امهيلع امب ناتيلإلا هبجحتر

 مهضعب نع انيور :601ح 190 :! لئاسرلا كردتسم .1؛ :!مالسإلا مئاعد :7 : لضفملا ديحوت 1

 اي :ةوقلا لاقف :رادلا نم روتسم ريغ عضوم ىلإ اوراشأف ءرادلا يف جرحت ءانتباب رمأ هنأ مالسلا مهيلع

 نوكي نأ يغبني كلذكو .هنم عضوم رتسأ يف هجرخت قلخ ناسنإلا ئلح امل لجوزسع هللا نإ ءالزه

 . ..رادلا نم عضوم رتسأ يف جرخملا



 . يلختلا يف ةمالسلا

 وأ لوب ىلع وهو ناسنإلا ىرُي ال نأ وه كلذ يف ىلوأألا ةمكحلا لعلو
 ء.اهنم هجورخخو ءالخلا هلوخنب دحأ رعشي ال نأ ةيئاثلا ةمكحلاو ءطئاغ

 مل نإو ققحتي كلذ نآل هتيؤر مدعو يلختلل ًاسلاج هتيؤر مسهلا سيلف

 ةيلمعلا نكلو ءراتس وأ باب اه لعجي نأب عضاوملا رتسأ يف ءالخلا نكت

 .كلذب دحأ رعشي ال ثيحب ةيمعتو رتس ةيلمع
 ءاحلصو ةمئالاو ءايبنالا لاوحأ عبتتي نم لك كلذب مزمجي دقو

 ىلع سائلا نم دحأ هري مل هنأ هتمكحو نامقل نمع ىكحي هنإف .ةيرشبلا

 ,"”هرمأ يف هظفحتو هرظن قومعو هرتست ةدشل ؛لاستغا الو ؛طئاغ الو لوب

 نوك ةرورض ناسنإلا ةقلخ ىلع سايقلاو راملا ليلعتلا نم دافتسي دقو

 عضو هيضتقي ام اذهف :نيرخآلا ماشم ىلإ ةحئارلا غلبت ال عضوم يف ءالخلا

 دقو ؛جرخملا ةحئار راشتنا نم عنمت رظنلا نع بجحت امك نيتيلإلا

 .ىرخأ رومأ كلذ نم مهلتسب
 ةروعلا ءادبإ مدعو ,بولطم رثستلا نإف كلذ نم نكي امهمو

 مدع هيف بغرملا بولطملا لب «ةمولعم رظنلا ةمرحو ءبجاو نيرصخألل

 .رظان كانه نكي مل نإو يرعتلا
 سانلا هيدي نيبو عخنتي نأ دارأ اذإ ناك هنأ يي لوسرلا نع لقنيو

 مهيلع اولاقو ."”كلذ لثم لعف قزبي نأ دارأ اذإو هنفد مث هسأر ىطغ

 ال نأ نونعي ؛ةماخنلاو لوبلاو طئاغلا ناكم دايترأ لجرلا هقف نم :مالسلا

 .7سانلا هاري ثيحب كلذ نوكي

 .هتمكحو نامقل فصر يف 44 8 نايبلا عمجم ريسفت رظنا -'

 .488/ح 740 :!لئاسولا كردتسم 17 :تايرفعجلا -'

 .مقلا نم فذقت يتلا طالخألا ةماختلاو 1١4 :!مالسإلا مئاعد -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ىلإ ناسنإلا جاتحا اذإ كلذل ةدعملا نكامألا ريغ ينو رودلا جراخ امأو

 ااهيف يلختلا نع ع يبنلا ىهن دقو اهبنجت يغبني عضاوم كانهف يلختلا

 1 :يتآلك يهو

 لوبيو هاملا جرا فقي نأ :لوالا ناتلاح هيف روصتملاو .دكارلا هاملا_١

 ررضت لجأل روظحم اذهف .هيف رداحتي وأ ءاملا يف هلوب طقسي نأب هاملا يف

 الف ,"ةريخلا ةعفانلا تاقولخملا نم ًاناكسو ًالها ءاملل نال املا ناكس

 سفن ىلإ ىذالا عوجر مهتيذأ ينعت دقو :طئاغ الو لوبب مهؤاذيإ حصسي
 رهطتي دق ءاملا كلذب راملا نآلو .عفانا ضعب نم هئامرح لقأ الو ناسنإلا

 .”'ىذأ هبيصيف ملعي ال وهو هنم برشيو هب
 هنإف دعاق وأ ملاق وهو هيف لوبيو ءاملا يلختملا لخدي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 ىرت ال ينلا ةراضلا ةريغصلا تاقولخملا ضعب كانه رم ام ىلإ ةفاضإلاب

 ثروي هنأ :رابخألا ضعب ينو .'"

 نود نم رصحلا ساسحإ وأ ؛هتبوعصو لوبسلا رسع دارملا لعلو رصسحلا
 نم هنأو مئاقلا هاما يف طئاغلا نعو لوبلا نع يهُن هنإ ليسقو :ىردج
 كن

 هتاوادم بعصت ضرمب ناسنإلا بيصت

 .طئاغ الو لوبب مهوذؤت الف ءناكس هل هاملا :َُِْي يبنلا نع :لاح 187 :!يلاثللا يلاوع ما

 اضوتيف هنم جاتحم ذحنأيف هرذقير هسجني هنأ هيف ةلعلاو دكار هام يف الو ...:ج 148 889 راحبلا -

 ,هب لستغي رأ هبرشي وأ ؛ملعي الو هب يلصيو هنم
 هعدي مل ناطيشلا نم ءيش هباصاف ًامئاق..ءام يف لاب نم نأ قل رقابلا نع 704 :راونالا ةلكشم -'

 باتك يف مدقت امك يفحم فرط نم ناسنإلا ىلع ررضلا دروي ام وه ناطيشلاو .هللا ءاشسي نأ الإ

 لعلو هيف لوبخدلا قلطم دارملا لعلو .هملا يف ملاق وهو يأ ,لئابلل لاح امئاق هلوقو .ضارمالا

 ,يومدلا لوبلا يأ ةيزيراهلبلا ضرمب فرعي ام وه هبيصي يذلا ضرملا
 0121 مالسإلا مئاعد -'



 ....... يلختلا يف ةمالسلا

 نينسحلا لوخد يور ىتح ؛لهأ هل رخآلا وه اذهف .يراجلا ءاملا_"

 ينعي رهو "الها ءاملل نإ :الق كلذ نع اولئس الو .رهنلا يف امهرازإب

 ةياورلا ىلإ ةفاضإلاب .مهيلإ ىذألا للصيإ رظحيف ,مهنم رتستلا ةرورض
 يراجللا لمشي وهف «طلاغ الو لوبب مهوذؤت الف ناكس هل ءاملا» :ةلئاقلا

 ثروي يراجلا ءاملا يف لوبلا نأ :لِلي ينلا نع ثيدحلا يف ءاجو ,هقالطإب

 ."”رصحلا ثروي دكارلا يفو .سلسلا

 نأ ىهن ُهْيِْيَي ينلا نأ يور دقف هءاملا يف لوبلا قلطم نع عنم كانهو

 «لوبتلاو هيف لوخدلا اهنم دارملا لعلو :ةرورض نم الإ ءاملا يف لجرلا لوبي
 لثم لمشي الف ءاملا يف ءاملا جراخن نم لوبلا لمشي ام دارملا ناك اذإو

 للعلا ليلدب ءءاملا نم ريسي ءيش اهيف نوكيو مايألا هذه ةدعملا دعاقملا

 .كلذ نم ءيش يف يتأت ال اهنإف ؛منملل ةروكذملا

 رابآلاو راهن الاب كلذ صخي دقو ءرابآلا ريفشو راهنالا ئطاوش _"

 يف نكلو ؛ةقلطم تناك نإو ةريثكلا تاياورلا نإف اهنم برشلل ةحللصلا

 بذعتسي رثب ريفش ىلع لجرلا طّوغتي نأ ىهن ُةيِلَي ينلا نأ اهضعب
 يهنلا يف ةمكحلا ملعت كلذ نمو ,”هنم بذعتسي رهن ريفش ىلع وأ .اهنم
 .راذقتسالا يهو ءكلذ نع

 دحلا وه كلذ ةلع يف رمألا لوأ ودبي ينلاف ةرمثملا راجشالا تح _4

 روضحب كلذ تللع تاياورلا نكلو ؛ضارمألا لاقتناو رامثلا ثولت نم

 اذإ لحنا رداغت دقف .ةكئاللاب اهنع ربعت يتلا ةريخلاو ةعفانلا تادوجوملا

 164:3 مالسإلا مئاعد -'

 597ج 370 :! لئاسولا كردتسم الح 189 :؟يلاثللا يلاوع -'

 قال 714: 1لئاسولا .147ح 744 :يسوطلا يلامأ -"



 رمعلا لوطر ةحصلا .

 هللا لوسر ىهن امنإ :لاق ةقكَكا رقابلا نع يور امل ,ةرجشلا تحت دحا ىلخت

 ترمأ دق ةلخم وأ ةرجش تحت ءالخ نيملسلا نم دحأ برضي نأ ل

 اذإ اسنأ لخنلاو ةرجشلا نوكي كلذلو :لاق ءاهب نيلكوملا ةكئالملا ناكمل

 :لاق :الكللا رقابلا نع ىرخأ ةياور ينو ”هرضحت ةكئالملا نآل .هلمح هيف ناك

 سيلف ؛لخنلاو رجشلا نم ضرألا تابنب مهلكو ةكئالم لجوزع هلل نإ

 ,اهيف ناك امو اهظفحي ىلاعت هللا نم كلم اهعمو الإ ةلخن الو ةرجش نم

 ."اهرمث اهيف ناك اذإ ضرألا ماوهو عابسلا اهلكأل اهعنمي ام اهعم نأ الولو

 ةراض تاقولخت كانه نأ امك ةريثك ةعفان تاقولحت دوجو ينعي اذهف

 بوركملاب فرعامب ةراضلا تاقولخملا ضعب فاشتكا مت دقو .ةريثك
 ةيتايح راودأب مرقت يتلا ةعفانلا تاقولخملا فاشتكا ىقبيو «سوريفلاو

 .يلرملا ريغ سنج نم ةياورلا اهركذت يتلاك

 اذه نم هنم فوختي ام رثكأ نإف ,روبقلا نيب وأ ربقلا ىلع يلختلا

 يلعل يبنلا ةيصو اهنم .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو هنونجلا ضورع لاحلا

 ةضرعو ًافيعض لاحلا اذه يف نوكي ناسنإلا نأ اهنم دافتسملاو ,””ةنقا
 وه ام تاياورلا كلت يفو هيلع ةراضلا ةيئرملا ريغ تاقولخملا طلستل

 .ربتعمو حبيحص

 34 حالا ١ هيقفلا -'

 .16عالالا :ةا/راحبلا 174 :!عئارشلا للع :!9ب ةرلخلا ماكحأ باوبأ 718:3 لئاسولا -'

 دحاو فخ يف يشملاو هروبقلا نيب طوغتلا :نونجلا اهنم فوختي ةشالث :لاق ,115 :لصخلا -'

 نم هيش هباصأف ... ىلع ىلخت نم :اهنقف رفعج يبأ نع :؟ح 07:7 يفاكلا يفر ههدبحو ماني لجرلاو

 هله ضعب ىلع وهو ناسنإلا ىلإ ناطيشلا نوككي ام عرسأو هللا ءاشي نأ الإ هعدي مل ناطيشلا
 .تالاحلا



 يلختلا يف ةمالسلا

 دعملا راخلا تيبلا وه مامحلاو هنع يهنم رخألا اذه مامحلا 5

 تابثإ نكمملا ناك نإو ,”رقفلا هثاريإ ركذت ةياورلا نأ ريغ .ءلسغلل

 .هنع مالكلا يتأيسو ضرملا رقفلا ةلع نأ وأ ءرقفلاو ضرملا نيب ةقالعلا

 اهكلسي يتلا قرطلا نع ةيانك .ةدودسملا ريغ ينعي ةةلفانلا قرطلا _

 كلذلو ؛ضارمألا راشتنا نم دحلاو ,راذقتسالا لجال يهنلا لعلو ةراملا

 ."”'قيرطلا ةجحم وأ قيرطلا ةعراقب رابخالا يف ريبعتلا ءيبي
 اذه لاحو .””نعللا عضاومب هنع ريبسعتلا ءيميو ,رودلا باوبأ 8

 دروم لك لمشيو ريبعتلا كلذب رودلا باوبأب ددحتي ال هنأ ريغ .هقباسك
 قاوسالاو ةيراجتلا تالحما باوبأ لثم ,نعللا هءارو نم يتأيو ةنعل دعي

 .اهريغو
 نوعلم ةثالث :لاق ياي هللا لوسر نأ ةياور يفو .لازنلا لزانم 9

 ..*لازنلا لظ يف طوغتملا :نهلعف نم نوعلم

 رفاسملا هيف حيرتسي عضوم لك لب :لفاوقلا لوزن ٌدعملا لظلا وهو

 هذه ةدعلاك ؛هزنتلل سانلا اهيف سلجب يتلا عضاوملا لمشيو هةداع حئاسلاو

 .اهريغو راحبلا لحاوسو تاباغلاو تاهزتنملا يف مايالا
 تارشحلاو تاناويحلا اهرفحت يتلا برقثلا يهو ناويحلا رحج ٠_

 لوصو كلذ لعفي نم ىلع فاخيو ؛اهيف لوبتلا نسمي ال هنإف :اهيلإ اجلتو

 ."قفن يف نلوبت الو :تاياورلا ضعب يفو .هيلإ ررضلا

 .4ح 11“ ةا/راحبلا ,1ح 604 :لاصخلا 3

 205 ل1 راقاح 16ب ةرلخلا ماكحأ باوبأ 718:3 لئاسولا -'

 . رمد لق؟ح ٠6 ب ةولخلا ماكحأ باوبأ 778:1 لئاسولا -"

 5011 38/راحيلا 640 2 رئارسلا -'

 .ناكم ىلإ صلخم هل ضرألا يف برس قفتلاو :47ح 184 :/ةراحبملا :45 :نيدلا مالعأ -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....---

 ءاوحلا يف هلوبب حمط اذإ لبجلاو حطسلا لثم ,”عفترملا ناكملا_ ١

 .فارطألا لك يف رشتناو ذاذر ىلإ لوحتف

 اذه لعلو ,”ًالهأ ءاملل نأ امك ًالهأ ءاوهلل نأب هللعت رابخألاو

 ناسنؤلل نولصويف مهلبق نم لعفلا دودر ثودح دعبتسي الو مهيذؤي

 نإف ةيلك ةروصبو ؛مهعفانم نم لقألا ىلع مّرحُي وأ .نونجلك ررضلا
 كلذ لعف لمشي دقو .ءاوهلا يف هلوبب حمطي نأ نم يلختملا ىهنت رابخألا

 .ًاضيأ ةيوتسملا ضرألا يف

 تايانبلا يف ةدعملا يراجماو ةعولابلا لثم نع فرصنم كلذ لعلو

 .ةعفترم لا

 .دجاسملا ةينفأ 7

 لحم اهنأل ءمارتحالاو سيدقتلا لجأل هلعلو ءكلذ نع لَو ينلا ىهن

 ةيرسن نكميو «ضارمألا راشتنا نم كلذ نم عنملا دحيف «نينمؤملا عامتجا

 نيعبراب كلذ ددح دقو اذه عامتجالا لاحبو ةمحدزملا نكامألا لك ىلإ كلذ

 .اهميرح كلذ نآل ,””عارذ نيعبرأ يف عارذ

 يلختملا هلعفي ام

 نع ديعبلا بسانملا ناكملا دايترا وأ يلختلل ٌدعملا ناكملا رايشخا دعب

 هنع عفدت يتلا رأ لاحلا اذه يف ةعفانلا لمعألا ضسعب كانهف ءراظنالا

 .عفترملا ءيشلا نمو حطسلا نم هلوبب لجرلا عمطي نأ للك يبنلا ىهن 475ح ؟48:) لئاسولا -'

 ءاوهلا يف حطس نم لجرلا نلويي ال ؛لاق قف يلع نع :6'ح 187 39 راحبلا 167 :؟لاصمخلا -'

 ءارهللو ًالهأ ءاملل نإف هسفن الإ نمولي الف يش هباصاف كلذ لعف نإ .راج ءام ين نلوبي الو

 .ءاوهلا يف حطسلا نم هلوبب لجرلا حمطي نأ ُكلَِي للا لوسر ىهن :144ص ىرخأ ةياور يفو .ًالهأ

 85ج ٠96 3/راحبلا رظنا -"



 يلختلا يف ةمالسلا

 عضومو ءالخلا تيب يف ىنميلا لبق ىرسيلا لجرلا لاخدإ :اهنم ءراضملا
 جرخأ هيف ىلخت يذلا عضوملا نم جورخلا دارأ اذإو ,ةماع ةروصب يلختلا

 ,”ىرسيلا لبق ىنميلا هلجر
 ,"”تارضملاو رارضألا نسم رلخي ال يلختلاو ءالخلا تيب ناك امو

 كلذكو ةرضملا تاقولخملا ةماعو سوريفلاو بوركملا عمجت لثم ًاصوصخ

 ءالتبالاو حرجلا لوصح لثسم رارضالا ضعبن يلختلا ةيلمع ةبحاصم

 تايقوملا لامعتسا بسانملا نسم ناك ؛ضارمالا نم اهريغو ريساوبلاب
 دنع اهللا مسب# هسفن يف رس لوقي نأب ةيمستلا اهنم يتلا تانصحملا
 "”«غرفي ىتح هرصب ضعي ناطيشلا نإف» رابخألا ضعب يفف ,فشكتلا

 .ناسنإلا ىلإ ررضلا هلاصيإ مدع نع ةيانك هلعلو
 ذرعأ» :لوقي نأ هلمكأو تناك ةغيص يب ناطيشلا نم ذوعتسلا اهنمو

 دارملاو ”؛ميجرلا ناطيشلا ثبخملا ثيبخلا سجنلا سجرلا نم هللاب

 ,هاري ال ثيحب ؛يفخ فرط نم ناسنإلا ىلع ررضلا دروي ام وه ناطيشلاب

 سجنلا سجرلا نسم هللاب ذوعأ هللابو هللا مسب» :لوقي نأ هعمجأو

 هنغل ىلإ كلذ مجرتي وأ ,”ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ ميجرلا ناطيشلا

 .لضفالا هلعلو هسفن يف هيكحيو ىنعملا كلذ دصقي نأ يفكيو ؛تناك امهم

 .51حا119 ةا/راحبما 16 ؛لمعالا باوث -'

 ثدحتنر .ىثالا ةطامإب هجارخإ نعو ىذألاب تالضفلا نع رّبعن اهنأ دب رابسخألا انظحال اذإ -'

 ىثالا ينع جرخخأ بر :ءالخلا لخم اذإ لوقيو رعدي ةقنقق هللا دبع وبأ ناك كلذلو .فراخت دوجو نع

 .ًالاس اهنم ينجرخأو ةعقبلا هذه يف ام رش نم ينمصعا دمحلا كل ..باسح ريغب ًاحرس

 315ج 539:1 لئاسولا ,16 : لامعألا باوث -*

 .هب ةولخلا ماكحأ باوبأ 111:1 لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 اذإ ناك ُةْيَِي هللا لوسر نأ يور دقف عنقتلاو سأرلا ةيطغت :اهنمو

 يف ةجاح ءاضق دارأ اذإ هنأو دحأ هري مو هسأر ىطغو عّْنقت ءالخلا لخد

 نامز يف ءالخلا تيب دوجو ىلع ليلد يهف ,”رتتساو ءاش ام دعبأ رفسلا

 يذلاو ينإف :ُْلْيَي لوقي ةياور ينو ,رضحلا يف اهذختي ناك دي هنأو يبنلا

 نم ءايحتسا ,يبوثب ًاعنقتم طئاغلا ىلإ بهذأ نيح لظال هديب يسفن

 ."”يعم نيذلا نيكلملا

 صخشلا ةفرعم مدعو رتستتلا يف عفنت يهف سأرلا ةيطغت ىقبتو

 نم اهبحاصي امو ةثيبخلا ةحئارلا لوصو نم عنمت اهنأ امك .يلختملا

 ذفانم دس وه سأارلا ةيطغت نم دارملا نوكي هعمو "”غامدلا ىلإ تارضملا

 سأرلا ىلعأ ةيطغت وه هيلإ فرصنملا ناك نإو .مفلاو فنألا لثم سأرلا

 ءاملع بلاطن ىقبثو ؛ةبرجتو ؛ةسارد ىلإ ةجاحبو ةرهاظ ريغ هتمكح نوكتف

 ساأرلا ةيطغت يف ةدئافلا ام ,لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلاب ناويحلاو بطلا

 ؟يلختلا دنع

 ينلنهو ىذألا ينع بهذأ مهللا» :لوقي نأ لثم ؛سلج اذإ ءاعدلا ؛اهنمو
 ."يماعط

 ىذألا ينع طامأ يذلا هلل دمحلا# :لوقي نأب .متسخ اذإ هللا دمح :اهنمو

 .”«يماعط ينانهو

 .هب ةولخلا ماكحأ باوبأ 517 :3 لئاسولا رظنا -'

 007 ,151ح 457 :1لئاسرلا كردتسم رظنأ -_

 1/84 16:1 لئاسولا .1ح 274 : يسوطلا ينامأ -'
 .الع ة/راصبلا رظنا -'

 35ج 115 30/راحيلا 54 :1لاصنحلا -

 18ج 104 39/راحبلا 44 :لئاسلا حالف -'



 نزيك" .. يلختلا يف ةمالسلا

 ءاربتسالاو ءاجئتسالا

 ًادوجوم رمألا اذه ناك دقو ةيلختلا مامتإ دعب عضوملا ةيقنت بجت
 ناك دقف «لاح ىلإ لاح نم فلتخت ةقيرطلا نكلو نامزلا فلاس نم ًايراجو
 لاز امو ,مالسإلا دعبو مالسإلا لبق قرخلاو ةراجحلاب نوجنتسي سانلا

 قوشو هب رمأو ءاملاب لسغلاب ءاج مالسإلا نكلو ىمألا ضعب دنع ايراج

 اذإ قرخلاو رجحلا نأ ىلع ركذو «قرخملاو رجحلاب ةيقنتلا ىلع هلّضفو هيلع
 كلذلو رعب نورعبي اوناكف هعونت مدعو ماعطلا ةلق لجالف يفكت تناك

 ممألا ضعبل رجحلاو قرخلا نس يف ةلعلا يه هذه لعلو ءرجحلاب اوزتجا
 ره مالسإلا نأ اولفغ دقو ءاذه انموي ىلإ كلذ ءاقبو مهئايبنأ لبق نم

 .نامزلا نم هلعب امو هنامز عم بسانتت هماكحأو ةقباسلا عئارشلل لمكملا

 ةثالثب نوجنتسي سانلا ناك :لاق هنأ ةقكا هللا دبع يبأ نع يور

 نم لجر لكاف .ًأرعب نورعبي اوناكف ءرسبلا نولكأي اوناك مهنال راجحأ
 بع يبنلا هيلإ ثعبف ءاملاب ىجنتساف هنطب نالف (عرقلا) ابدلا راصنالا

 يف هوؤسي رمأ هيف لزن دق نوكي نأ فلاخ وهو لجرلا ءاجف :لاف

 اي معن :لاقف ؟ائيش اذه كموي يف تلمع له :هل لقف .ءالاب هئاجنتسا

 ًاماعط تلكا ينأ الإ ءاملب ءاجنتسالا ىلع ينلمح ام هللاو ينإ ءهللا لوسر

 هللا لوسر لاقف .ءاملاب تيجنتساف ائيش ةراجحلا ينع نغت ملف ,ينطب نالف

 بِها نإ قرشبأن ةيآ كيف لزنا دق لجوزع هللا نإف كل ًانينه :َْ
 نيباوتلا لوأ ءاذه عنص نم لوأ تنكف« تيرْهَطتُمْلا ُبِحو َنيِبوَتلَ

 .”رورعم نب ءاربلا وه لجرتا كلذ نا اور ينو ,نيرهطتملا لوأو

 551 : ةرقبلا .464ح 186 :! لئاسولا ؛1ج 747:1 عئارشلا للع -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نيذلا :لاق 4 اوُرهَطتَي نأ توبضلاَجر هيف 9:ىلاعت هلوق يف يورو
 كرت نأ ودبيو «”ءالاب ءاجنتسالا وهو ءوضولا فظن اورهطتي نأ نوبحي

 مدقت يتلا ,ناسنإلل ةعفانلا ةريخلا ىوقلا ىنعأ ,ةكئالملا يذؤي ءاجنتسالا

 بكا ليئ ريج يناتأ :لاق دي هللا لوسر نأ يور كلذلو ءاهنع مالكلا

 ."”هللاب نوجنتست الو نوكاتست ال متناو مكيلع لزنن فيك دمحم اي :لاقف

 هالاب ريهطتلاب نورمأي تيبلا لهأو يَ لوسرلا راصاهموي نمو

 امر نطقلاو قرخلاو رجحلاب ةيقثتلا بجت هدوجو مدع عمو نكمأ امهم
 لوسر نأ يور دقف «لوبلل ةبسنلاب ءاملل ليدب الو ,طئاغلل ةبسنلاب ههبشأ

 .”هلملا نكي مل اذإ ًارتو اهب رتويلف مكدحأ ىجنتسا اذإ :لاق ص هللا

 وأ راجحأ ةثالث ينعي .ةراجحلا نم درفلا ددعلا لمعتسا رتولاب دارملاو

 ليَ هللا لوسر نم ةنسلا ترج كلذب ,ةثالث هّلقأو ةعبس وأ ةسمخ

 امئيب ءيحصلا مكحلا وه اذه ءالاب هلسغ نم دبال هشإف لوبلا اماو

 .طئاغلل ةبسنلاب ءاملا نع رجحلاب ءازتجالا وه يعرشلا مكحلا

 يرم :هلاسن ضعبل لق ُيِيَي يبلا نآل ءاسنلل ةبسنلاب ديكأتلا ءيجيو

 ةبهذمو يشاوحلل ةرهطم هنإف نغلابيو ءاملاب نيجنتسي نأ نينمؤملا ءاسسن

 ,"ريساوبلل

 .ةمالسلا ةرئاد يفو يبط ءاضف يف ةيلمعلا لخدت كلذبو

 118 : هبوتلا ,08ح 708:1 لئاسولا كردتسم ,1197ح 1١7 :5 يشايعلا ريسفن -_

 71ح١70 38/ راحبلا 145 :يننوارلا رهاون -'

 207 557:1 لئاسولا ؛!144ح 47 :) راصبتسالا 177ج 45 ١: بيذهتلا 2

 اح 515 :1 لئاسولا 35 57 :1 هيففملا ,١!ح 18:7 يناكلا -



 نير ... يلختلا يف ةمالسلا

 ريغب تجنتساف ءالخلا تتأ ةأرما نع لئس يو هلا لوسر نأ يورو

 ."”ءلملا دجت ال نأ الإ اهيزجي ال :لاقف .ءلملا

 ىقني ىتح لسغلاو هاقنلا وه مهملاو ءنيعم دح لسغلا رادقمل سيلو

 ءيشب ةيقنتلا متت نأ ذبحما نإف ؛طئاغلا ديلإ رشابت ال نأ لضفالاو ةمئام

 امك ءاماب لسغلاب هبيقعت مث ؛ةيقرولا ليدانملاو شامقلاو رجحللك رخآ

 ةثالثب ءاجنتسالا يف ةنسلا ترج هنأ يور دقف .ةلآب ءاجنتسالا وأ ,يتأيس

 رعب نورعبت منك ؛لاق هنأ نها يلع نعو ,”'ءالاب عبتيو راكبأ راجحأ

 ."طئاغلا ةقر طلثلاو ,راجحألا ءاملا اوعبئاف أطلث نوطلثت مويلا متنأو

 :ءاجنتسالاو ةيقنتلاب طبترت يتلا تايصوتلا ضعب كانهو

 يبنلا نع يور دقف «نيميلاب ءاجنتسالا مدعو راسيلاب ءاجنتسالا ١_

 نيميلاب لكالا لجأل كلذ لعلو "'ءافحلا نم نيميلاب هاجنتسالا نأ ُهيْفَي
 لضفالاف ؛.مضاو وهو ناديدلاو ضارمألا ضعبب ءالتبالا نود ةلوليسحلاو

 ههريغ وأ رسك وأ ضرم نم ةلع راسيلاب تناك اذإ الإ راسيلاب ءاجنتسالا
 نيب عمجلا بحتسا كلذلو ؛نكمأ نإ ديلاب ال ءاجنتسالا هنم لضنالاو

 راجحأ ةثالثب ءاجنتسالا يف ةنسلا ترج هنأ :يور دقن ءاملاو راجحالا

 .”ءملاب عبتيو راكبأ

 يلو 79 5 ب الال6 :!لئاسولا كردتسمو 74 79 ب ةولخلا ماكحأ باوبأ 1:/14 لئاسرلا رظنا -'

 نسحأ دق هللا نإ راصنألا رشعم اي :ِلَي هللا لوسر لاق لاق ةهنقف هللا دبع يبأ نع حيحصلا ربسحلا

 هماب يجننسن :اولاق ؟نوعنممت اذامف هانثلا مكيلإ
 9761137 11 لئاسرلا 115 ح 41:1 بيذهتلا -'

 .699/ح 708 :!لئاسولا كردتسم :40ح 18١ :2يلاثللا يلاوع -"

 هك حا77 :1 لئاسولا 61: لاصخلا -'

 506ج 14311 لئاسولاءل”*ح 41:1 بيذهتلا <“



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 فتكا نينمؤملا ريمأ نع يور دقف .”"درابلا ءاماب ءاجنتسالاب ةيصوتلا _31

 يف مالكلا انلصف دقو ,”ريساوبلا عطقي درابلا ءاملاب ءاجنتسالا :لاق هنأ

 .ريساوبلا ضرم جالع :صاخلا جالعلا باتك

 نع لئس هنأ ةةققلا هللا دبع يبأ نع يور دقف دعقملا لسغ ميدقت _'*

 ةدعقلاب :لاقف ؟ليلحإلاب وأ ةدعقملاب أدبي ءالاب يجنتسي نأ دارأ اذإ لجرلا

 نيب ينآلا ءاريتسالا طسوت وه كلذ يف ببسلا لعلو ؛”ليلحإلاب مث
 نياسفلا

 نأ دجن انإف ءاملاو نوباصلاب امهنيب امو ليلحإلاو دعقملا لسغ _:

 نيديلا لسغ ىلإ نوردابي بيطلاو رهاطلا ماعطلا نولكأي امنيح سانلا

 يلختلا دعب عضاوملا كلت لسغت نأ لوألا نمف .نوباصلاب مفلار

 نم كلذ راعشتسا نكميو ,نوباصلاب ةسجنلا ةنئتنملا تالضفلا جورخو

 ىجنتسسا نم :ةكا لوألا نسسحلا يبأ نع يور دسقف .رابخخألا ضسعب

 ملو همف يف ةلع هبصت مل ماعطلا دعب همف هب لسغو طئاغلا دعب دعسلاب

 ©"«ريساوبلا حايرأ نم ًائيش فخب
 مدختسي ناك ةحئارلا بيط ضرألا تحت لصأ هل تبن وه دعسلاو

 نم امف ,مفلا لسغ يف مدختسي هنأ ةياورلا نم دافتسيو «نوباصلا لدب

 .لفاسالا هب لسغي مفلا لسغي نأ هنأش

 440ج 760 :! لئاسولا 01١1م 704 ١: بيذهتلا 117 : لاصخلا -'

 515 : لاصحلا ٠١١ : لوفعلا فحت -"

 .14 ب ةولخلا ماكحأ باوبأ 777:1 لئاسولا -'

 ح0 :ةيفلكلا -'



 يلختلا يف ةمالسلا

 ىمست ةيلمع ةطساوب كلذو لجرلل مات لكشب لوبلا ىرحي ةيلخت

 نأب كلذو دعقملا لسغ دعبو لوبلا نم ءاجنتسالا لبق ىرجُت ءاربتسالا

 ,"”تارتن ثالث هفرط رتنيو تارصع ثالث هفرط ىلإ هلصأ نم هركذ رصعي

 لصأ نمو تارم ثالث ركذلا لصأ ىلإ هدعقم نم رصعي نأ وه لمكالاو

 فرعتو «تارم ثالث هرصعي وأ هفرط رتني مث ثارم ثالث هفرط ىلإ ركذلا

 ,عستلا تاطرخلاب

 يف ىطسولا هعبصإ عضيلف لاب نم :لاق هنأ هلي ينلا نع يور دقن

 ثالث هركذ رتن لاب اذإ هيي هنأ ةياور ينو ثالث اهلسي مث ناجعلا لصأ

 .انركذ ام ىلع عستلا تاطرخلا لامعتساو عمجلا وه لضفالاو . "”تارم

 ةليسو لضفأ وهو ةنئافلا مظعأ هل لوبلا نم ىرجلا ةيلخت نأ كش الو

 .تاتسوربلاك اهب ةطيحملا ةزهجالاو يراجملا ةمالسل

 ةفيظنلا (سكنيلكلا) ةيقرولا ليدانملا وأ قرخلا وأ راجحالا رايثخا 1

 .راكبألاب اهنع ريعيو ةملعتسملا ربغ

 املا ريغب ءاجنتسالا ديري نمل ةلمعتسملا حلصت الو

 نحا ماعط هناب رابخألاب هللعتو .ثورلاو مظعلاب ءاجنتسالا مدع _/

 ىهن كلذلو .كلذ نم ءيشب حلصي الف ص هللا لوسر ىلع اوطرتشا امو

 ."امهب لجرلا يجنتسي نأ نم ُيَيَي للا لوسر

 جرخخ نإف هفرط رتنيو «تارصع ثالث هفرط ىلإ هركذ لصأ رصعي هنأ :هيف هاج 1ع 147 يناكلا -'

 .لئابحلا نم هنكلو «لوبلا نم سيلف ءيش كلذ دعب
 .17 تايرفعجلا نع 05و 075ج 75: 784:!لئاسولا كردتسم -'

 لجرلا يجننسي نأ ىهنو :لاف هِي يبنلا نع ءاققف يلع نم 70 7 :!هيقفلا يف درو دقف -"

 ثورلاو مظعلا امأ :لاق اهيقل هللا دبع يبأ نع 00١٠ج 701 :!بيذهتلا يف دروو .ةمرلاو ثورلاب

 هشللذ نم هيشب حلصي ال :لاقف فَي هللا لوسر ىلع اوطرتشا امم كلذو نجلا ماعطف



 رمعلا لوطو ةحصلا ..................

 ءامهب ناسنإلا ىجنتسا ام اذإ نجلا لبق نسم لف دودر كانه لعلو

 امهب ءاجنتسالا كرت نوكيو ؛لمعتسملا ىلإ ررضلا نولصوي مهنأ ىنعمب
 .ةمالسلل ةاعدم

 دقف «تامرتحما عيمج اذكو ؛لكؤي ام لكو مامطلاب ءاجنتسالا مدع 8

 خم ىلإ اودمعف راثرثلا لهأ مهو ةمعنلا مهيلع تغرفأ ًاموق نأ يور

 نم عمتجا ىتح مهنايبص هب نوجني اولعجو ءاجه ازبخ هرلعجف ةطنمملا

 يبصب كلذ لعفت يهو ةأرمأ ىلع حلاص لجر مهب رمف .ميظع لبج كلذ
 :تلاقف ؛ةمعن نم مكب ام اوريغت ال لجوزع هللا اوقتا مكحيو :لاقف اه

 هللا فسأف ؛عوبملا فاخن ال انإف يرجي انراثرث ماد ام امأ ,عوجلاب انفوخمت كنأك

 ضرالا تبنو ءامسلا رطق مهنع سبحو راثرشلا مهل فعضأو لجوزع

 ."”نازيماب مهنيب مسقيل ناك نإف ؛لبحلا كلذ ىلإ اوجاتحاف

 هنم اوعنصن يقنلا ىلإ اودمعف ةراجحلا اونشختسا مهنأ ةياور يفو

 مهتمعطا ىلإ اودمعف نينسلاب هللا مهذخأف مهبهاذم يف راهثالا ةئيهك

 اوجاتحا ىتح دسفأ ام مهنئازخ يف ام ىلع هللا ثعبف «نئازخلا يف اهولعجف

 ,”هنولكأيو هنولسغي اولعجف .مهبهاذم يف هب نوفظنتسي اوناك ام ىلإ

 المت يتلا راجحالا راهفألاو ,حمقلا بابل نم لومعملا زبخللا ره يقنلاو

 تاياور كانهو ؛طحقلا نينسلاو .ءالخلا تويب يه بهاذملاو .فكلا

 .معنلا ريقوت نم دبال هنأو ؛مولعم لحلا نكلو ,ىرخأ
 دعقملا رهاظ لسغ بولطملا_9

 هم( 7100 :!لئاسولا ح01 يفاكلا -'

 003 :11لئاسولار هللا 46 :نساحلا رظنا -'



 نيرا ... يلختلا يف ةمالسلا

 ةباصإ ىلإ يدؤي كلذ لعلف .ةلمنألا لخدإ الو لخادلا لسغ ذبحي الو

 ةدع تدرو كلذلو .هعفن نم رثكأ هررض نوكيف رارضأب يطاخملا ءاشغلا

 ,"اهنم رهظ ام لسغي نأ هيلع امنإ :ثيدح يفو ,”كلذ نع ىهبت رابخأ

 مدعو ةصخرلا ينعي وهو ءاهنطاب لسفي نأ هيلع سيلو ةدهقملا ينعي

 يلاتلابو ةيبولطملا يفن هنم دافتسي نكل ؛يهنلا نمضتي الو ءطقف بوجولا
 .ةحلصم لا يفن

 دحأ جرف دحأ لسغي ال ٠_

 ءاهجوز جرف لسغت ةأرملا نعل هللا دبع يبال ليق دقف ؛ةجوزلا ىتح

 هنمو ,"”لعفت نأ ةرحلل بحأ ام :لاق ءال :تلق ؟مقس نم ّمِلو :لاقن
 .ضرلاك رارطضالا ةلاح ءانثتسا دافتسي

 رظنلا نع عوفدملا رتس ١

 رودلا جراح ناك اذإ هيلع بارتلا ءاقلإ وأ بارتلا يف هنفدب امإ كلذو

 هعدي الو ,مايألا هذه يلختلا دعاقم يف ةعولابلا ىلإ هعفدو ءاملا ةقارإب وأ

 نأ عيطتسنو ؛ةهيركلا ةحئارلا راشتناو ززقتلاو ثرلتلا بجوي ازراب
 نم نيئبخألا علتبت تناك ضرألا نأ نم هتيبولطمو كلذ ةيبربحم ديفتسن

 ,"”ةماخنلا نفدي ناك هنأ ص لوسر نع مدقت دقو يوي هللا لوسر

 .ًاضيأ قازبلاو

 ىلع هنم رهظ ام لسفي :لاق ةهقل اضرلا نع :؟ةب ةرلخلا ماكحأ باوبأ 746 ١: لئاسولا رظنا -'

 .ةلمثالا هيف لشخني الو جرشلا

 ,ةقدح 197 :!لئاسولا 1982 47 :!بيذهتلا ء11ح 18 :يفاكلا -'

 .*1ح 195 :!لئاسرلا ,3١٠س 798 :7بيذهتلا -*

 11484 :يرهوجلا عاحص رظنأ :ةماختلا :مسفلاب ةعاخنلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 يلختلا دعب نيديلا لسغ 1١

 نم نوكت يتلا راضملا نمو ةساجنلا نم صلختلا وهو حضاو هليلدو

 يلع نب دمحم رفعج يبأ نمع يور دقف ؛طئاغلاو لوبلا يجرخم سم

 ,"كيدي لسغاف كانه ام تيقنأ اذإ :لاقف ءاجنتسالا ركذو مالسلا امهيلع

 .ميف مالكلا ينأي ؛نيديلاو هجولا لسغ يأ ,ءوضولاب رمألا كانهو

 يلختلا دنع بئتجا

 نسحلاب الإ رمأي ال عراشلا نأ لحلاو ءاهنع يهنمو ةمومذم رومأ كانه
 يهف ةيهيزنتلا يهاونلا ًاصوصخ راضلا حيبقلا نسع الإ ىهني الو عفانلا

 .ررضلا دوجو ينعت يداقتعاب
 :يه ةمومذملا رومالاو

 مايق نم يلختلا ١_

 يلختلا لح صخشلا اهيلع نوكي نأ بجي يتلا ةلاحلا رابخألا ددحت ال

 يف ةلعلا لعلو ,”امئاق لوبلا نع ىهنن اهنأ ىوس ةئيعم ةيضيك ركذت الو
 نكلو ههنم حّشرتي امب بايثلاو ندبلا ثولتو لوبلا نم يقوتلا وه كلذ

 نونبإلاب رّسفي يذلا ةراضلا تادوجوملا سبلتب كلذ تللع رابخالا ضعب
 .”ههباش امو نيل 0

 .ضرملا لطم دارملا نوكي دقو

 351ج 281 :1لئاسولا كردتسم ,107 :!مالسإلا ملاعد -'

 .املاق لجرلا لوبي نأ ىهن يي هللا لوسر نأ يف مهنم ٠١4 :!مالسإلا مئاعد يف ا 1
 وهر لجرلا لوبيأ :هل تلق لاف ن8 هللا دبع يبأ نع لجر نع .48ح ؟44 :!لئاسولا يف درو -
 .هلبخي يأ هناطيشلا هب سبلي نأ هيلع فوختي نكلو معن :لق ؟مئاق



 ..... يلختلا يف ةمالسلا

 مدعل يعاودلا نإف ميمعتلا داري دقو لجرلاب ةصتخت رابخخألا نإ مث

 ُولَْو كلا لوسر نع ةقلطم ةياور كانهو .ةدوجوم ةأرملا لح نع لاؤسلا

 نم هلعجو ؛لجرلاب هديقي ملف ,''ءافحلا نم ةلع ريغ نم ًامئاق لوبلا :لق

 نم عون وه لب «بادآلاو ءااصخو ةيناسنإلا نع دعبلا ىنعمب ءافجلا

 ,ةكازنلا مدعو ةظلغلا

 ينعت يتلا ؛ةلع دوجو مدع ةلاحب ةزازحلا لِي لوسرلا فينا قيققو

 تدرو كلذلو ءاررض رثكأو رطخأ وه امع يشاحتلا وأ رارطضالا

 سولج نآل ,”ةرونلاب ىلطأ دق يأ ًارونتم ناك نمل ًامئاق لربلاب ةصخرلا

 ."”قتفلا ثروي دق رونتملا
 ءالخلا ىلع مالكلا _"

 نأ ىهن ٌةيَو هنا ثيحب ,ديكأ لكشب لد هللا لوسر هنع ىهن اماذه

 "عرفي ىتح هملكي الو هلأس وأ هادان اذإ ًادحأ لجرلا بيجي

 .مالسلا در نع يهنلا درو لب ؛”يلختملا ىلع مالسلا نع ىهن لب

 16 194 38/راحيلا !/؟ح 04 :لاصفملا -'

 هب سأب ال :لاق ؟ملاق وهو لوبيف يلطب لجرلا نع هئلأس :لاق ةهتقلا هللا دبع يبأ نع لجر نع -'

 لد ان ١ يلاكلا

 90 716 :1لئاسولا 10/114 :!هيففلا -_

 :1لئاسرلاو , 74ج 77 :1بيذهتلاو يح ؟48:5نوبعلاو ؛؟ح 187 :اعئارشلا لع يف درو دفن 8

 ,غرفي ىتح هملكي رأ طلاغلا ىلع رهو رخآ لجرلا بيجي نأ كلو ها لوسر يهن 410

 نأر لوبلاو ثدحلا لح ين مالكلا نع د اوهنو ,04ح4٠1 :مالسإلا مئاعد يل درو دسقف ميك

 ساسأ سيسأت نكمي ال مئاعدلا ةياور نكلو ةلاحلا كلث يف رهو هيلع ملس نم ىلع مالسلا دري
 سلاج لجر ىلع الو ... دوهيلا ىلع ارملسن ال .لاق ةهنقف رئابلا نع ىرخأ ةياور ينو .اهيلع يهقن
 589 :راوثألا ةكشم رظنا .طئاغ ىلع



 رمعلا لوطو ةحصلا

 تللع دقو ؛اهيف ةمكحلا هجو ملعن ال يتلا رارسألا نم كلذ لعلو

 كرت نأ وأ هتجاح ضقت مل ءالخلا ىلع ملكت نم نأب كلذ رابخالا ضعب

 ."”قزرلا يف ديزي ءالخلا يف مالكلا

 مدعو مالكلا نيب ينعأ ءنيفرطلا نيب ةيضرم طئاسو دوجو لّيتأ انأو
 ًاعون ثروي مالكلا نأ ىنعمب «قزرلا ةدايزو مالكلا كرت وأ ,ةجاحلا ءاضق

 «قزرلا بلطو جئاوحلا ءارو يعسلا نم عناملا ضرملا نم

 امك لوقلاو هللا ركذ ءانثتسا نع ةيكاحلا تاياورلا نم ريبك محخز كانهو

 ةاجانم ىلإ كلذ وزعت يهو ,ءالخلا ىلع يسركلا ةيآ ةءارقو نذؤملا لوفي

 كركذأ نإ كلجأو كزعأ سلاجم يلع يناي هنإ يفإ هلوقو ةايكا ىسوم
 نأ حيحصلا نكلو ,”لاح لك ىلع نسح يركذ نإ ىسوم اي :لاقف اهيف
 يرهجلا ره هنع يهنملا نآرقلاو مالكلاو ,هب رهجي الو هسفن يف كلذ لوقي

 نع يور ام ليلدب كلذو ,"”نيماعلا بر هلل دمحلاو يسركلا ةيآ ادع امو

 00 مسب هسفن يف لوقيو هسأر عنقي ءالخلا لخد اذإ هنأ اننا قداصلا

 ,”هسفن يف هللا دمحيلف ءالخلا يف مكدحأ سطع اذإ هلوقو

 ةءارقو جرخملا يف حيبستلا نع يا هللا دبع يبأ نع حيحصلا ينو

 ةيآ وأ هللا دمحيو يسركلا ةيآ نم رثكأ فينكلا يف صخري مل :لاقف نآرقلا

 071ج. 700/ :!لئاسولا كردتسمو ١1ج 774 7؟راحبلاو 7٠ :راونألا ةكشمو 0*0 :لاصخلا رظنا -_
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 .. يلختلا يف ةمالسلا

 يف نارقت امإ نيتاه نأ يمعزبو " < تيَلَعْلا تو هِي دْنَحْلا )
 .ًاضيأ سفنلا

 ءالثللا ىلع سولجلا لوط _"
 ةجاحل الإ هيف ثكملاو هلوخد الو ءالخلا تيب يف دجاوتلا ذبحي ال

 نإف هيف سولجلا لطت الو كتجاح ردقب هيف ثبلت نأ كل نإف ءناسنإلا
 «يهنلل رثأ كلذ يف ةدراولا رابخألا رثكأ يف سيلو «ضارمألا ثروي كلذ

 ةلاسرلا يف ام ىوس سيلو لمعلا اذه اهببسي يتلا ضارمالا ركذت امنإو

 "”ليفلا ءاد هثاريإب للعم يهن اهيف نإف ةيبهذلا
 لوط :هنبال لاق نإف ميكحلا نامقل ظعاوص يكحيامنإ درو ام رشكأو

 يأ :شحلا باب ىلع اذه بتكف :لاق روسابلا ثروي ءالخلا يلع سولجلا

 .ضارمألا باتك يف تمدقت ةددعتم ريساوبلا هثاريإب تاياورلاو «ءالخلا

 :لامقت هادانف ,سولجلا هيف لاطأف جرخملا لخد ناصقل لوم نأ ركذو

 دعصيو ؛روسابلا هنم ثرويو .دبكلا عجفي ةجاحلا ىلع سولجلا لوط

 باب ىلع هتمكح بتكذ :لاق انوه مقو انوه سلجاف ؛سأرلا ىلإ ةرارحلا
 7 شمحلا

 الامك ليوطلا ثكملا حصي الف نيفرطلا نم ديدحت انه نأ مهملاو

 دقف ؛يلختملا ليجعت نع يهن كلذلو ةيلمعلا مامتإ لبق لاجعتسالا حصي

 .ةفوقف هللا دبع يبأ نع ديزي نب رمع نه ,0/ح 18 :!هيقفلا -'

 هرش هنم رهظي ىتح هب ملعي ال يذلا ءادلا رهو .نيفدلا ءاد ةخسن يفو .44 :ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 نم سنج هثدحيو ةيوافمللا ةيعوألا دس نع أشني هتحت امو دلجلا يف مخضت وه ليفلا ءاد امي

 ,(*5 :؟طيصولا مجعملا) ةيطيخلا ناديدلا

 .5'ب ةرلخلا ماكحأ باربأ لئاسولا 7709 رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 الو ؛غرفي ىتح هماعط دنع لجرلا اولجعت ال :لاق هنأ ةهنَكا يلع نع درو

 لوط بابحتسا ينعي ال كلذ نإف ,”هتجلح ىلع يتأي ىتح هطئاغ دنع

 نيلاحلا يف دارملا لب:لكألا ةرثك بابحتسا ينعيال امك ءالخلا ىلع سولجلا

 .يزجماو يناكلا رادقملا وه

 لوبلا ةباصإ _؛

 فافختسالاو طئاغلا ريذقت نم سانلا دنع فراعتملا فالح ىلع

 نم رثكأ لوبلا نورذقتسي م هتيب لهاو فَي لوسرلا نإف ءلوبلاب

 نع يور ىتح هلوبلا نم يقوتلا ديدش يي هللا لوسر ناكف .”طئاغلا
 اذإ ناك ءلوبلل ًايقوت سانلا دشأ هللا لوسر ناك :لق هنأ تكل هللا دبع يبأ

 ةنكمألا نم ناكم ىلإ وأ ضرألا نم عفترم ناكم ىلإ دمعي لوبلا دارأ
 ناكلاب دارملاو ,””لوبلا هيلع حضني نأ ةيهارك ريثكلا بارتلا هيف نوكي
 رادقمب وه امنإو كلذ نع يهنلا مدقتل لبجلاو حطسلا لثم سيل عفترملا

 .رفحلا يف لوبلاو . ةلئاملاو ةجردملا ضرالاك لوبلا حضن لوصو مدع

 ببسلا لعلو ,ةفلتخم هامنأب لوبلا ةباصإ نم ريذحتلا درو دقو اذه

 .هتراذق ةدشو هراضم ةرثك يناثلا ببسلاو سانلا ةالابم مدع وه لوألا

 نم مهب ام ىلع رانلا لهأ نوذؤي ةعبرأ :ُيَِي لوسرلا لوي ةرمف

 ري مهدحأ ,روبثلاو ليولاب نوداني ميحجلاو ميمحلا نم نوقسي ىذالا
 نإ :لرقيف ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :هل لاقيت ...«ءاعمأ

 ةروص عشبأ اذه لعلو .هلسج نم لوبلا باصأ نيأ يلابي ال ناك دسعبالا

 60ج 195 ة8/راحبلا ,396لصخلا -'

 .طلاغلا يف راجحالاب ءافتكالاو لوبلا نم اللب ءاجنتسالا موزل مدقت -"

 م4778 :1لئاسرلا ح77 :ةهيقفلا -_



 ... يليختلا يف ةمالسلا

 ال :لاق ةنتكا يلع نعو «لوبلاب نواهتلا نع سانلا عدرل ريوصتت لضفأو

 باذعب تقطن نإو رابخالا كلت نإف ,"'هب نواهتت الو لوبلاب نرقحتست
 .ًاضيأ ضارمألاو ايندلا راضم ىلع يوطنت اهنكلو ةرخآلا

 ؛لوبلا اهنم حضتني يتلا دعاقملا ذاختا وه ةلضعملا كلت جالع لعلو

 ريثكلا عفترملا عضوملا دات ريلف ءالخلا تيب جراح لوبلا ناسنإلا دارأ اذإو

 .بارتلا

 بابذلا ىأر امل طئاغلل ًابوث ذختي نأ انقل نيسحلا نب يلع مه دقلو

 الو ٌةيَي ينلل نكي مل هنأ ركذ هنأ الول بوثلا ىلع ةساجنلا نم ربطي

 ."”'هكرتف كلذ لعفي م ُةيكَي يبلا نأ ينعي .دحاو بوث الإ هباحصال

 راذقالاو تاساجنلا نم يقوتلا يف داهتجالاو ريكفتلا انملعي وهف

 لوسرلا ةئس ةعباتم لضفالا ناك نإو ؛ةحصلا لاجم يف كلذل ليتحالاو

 .عيرشتلا لام يف يي

 يلختلا ةهج

 ةلمج نمضتي هنال هنع بنتجي ام ليذ يف يلختلا ةهج نع مالكلا يتأي

 يغبني كلذ نايب يف ضوخلا لبقو ءاهنع بانتجالا بجي ًارومأو يهانملا نم
 لِي ينلا نع ةروثاملا تاياورلاو رابخألا نم دافتسملا نأ ىلع هيبنتلا

 هرومألا ضعب لوصح يف هاجتالاو ناكملاو نامزلا ةلاخد كير هتيب لهأو

 .طلاغتا يف راجحألاب ءافتكالاو .لوبلا نم ءاملاب ءاجنتسالا موزل مدقت -'

 طلافلل بوث ذختا ينب اي :غ834 نيسحلا نب يلع يبأ لاق افلا رقابلا لاق ,66 :يدئاورلا رداون -'
 هللا لوسرل ناك ام :لاقف هتيثأ من :لاق يلع نعقب مث قيقرلا ءيشلا ىلع نعقي بابذلا تيأر ينإل

 دحاو بون الإ هباحصال الو هيي



 رمعلا لوطو ةحصلا ............

 ناكملا وأ ةئيعملا ةهجلا عاري مل اذإ لصمت ال ثيحب راثآلا ضعب يمخوتو

 ناكملاو نامزلا ريثأت لوبق مويلا ناسنإ ىلع بعصلا نم ناك نإو نيعملا

 راطإ يف هتمرب ًالحخاد هاريو ةيجراخلا راثألا ضعب لوصمح يف ةهجلاو
 رثكأ رابخألا نم ديفتسن امنيب ,معارو عقاو ال يذلا مارتحالاو سيدقتلا

 عفانم دوجو دقتعنو ؛مارتحا وأ سيدقت درجم هنوك نم رثكأ ينعي كلذ نم

 ضعب ىلإ انه ريشنو «كلذ هباش امو وأ ةهج ىلإ هجوتلا يف ةيلعف راضمو
 :يلختلا لاح اهيلإ هجوتلا نع يهن يتلا تاهجلا

 طئاغ وأ لوبب اهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا ١_

 ةلبقلا لابقتسا نع مزاج لكشب ىهنت ةددعتم تاياورو ثيداحأ تدرو

 لببقتسالا نع ىهني ضعبلاو لابقتسالا نع ىهني رشكالاو ءاهرابدتساو

 روهشم دافتساوبيرغتلاو قيرشتلاب رمألا اهضعب يف لب امم رابدتسالاو

 .ةيحصلا راثآلا ءارو نحنو ةيعرشلا ةمرحلا رابخألا كلت نم ءاملعلا

 يف ناينبلا جراح هيف ةزازحلا دوجوو كلذ ةمرح ىلإ ضعبلا بهذيو

 لعلو .ءالخلا تيبو رودلا لخاد هنع عنم الو ءطقف لوقحلاو يراحصلا
 لبقتست الف جرخملا تلخخد اذإ :ص يبنسللا نع يور امل ؛برقأ ميمعتلا

 ""اوبرغ وأ اوقرش نكلو ءاهربدتست الو ةلبقلا

 ,رثكأ سيل مارتحاو ليجبت درجم ةيلمعلا نأ رابخالا ضعب نم دافتسيو

 فرحتاف ركذ مث ةلبقلا ءاذح لاب نم :لاق هنأ يي هللا لوسر نع يور دقف

 "هل رفغي ىتح كلذ هلعقم نم مقي مل اهل ًاميظعتو ةلبقلل ًالالجإ اهنع

 .5ب ةولخلا ماكحأ باوبأ 107:3 لئاسولا رظنا -'
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 .. يلختلا يف ةمالسلا

 هضرأ يف هلل ةيآ مظعأ ةبعكلا نأ كلذ يف ةلعلاو :نيرسفملا ضعب لاقو

 هللا مرحو هللا ةيآ ميظعتل ربدلاو لبقلا نيتروعلاب لبقتست الو ةمرح لجاو

 ناك اذإ هنأل تالاكشإ لب لكشإ مالكلا اذه يف يدنع نكلو هللا تيبو

 ملو يلختلا لاح ريغ يف نيتروعلاب ةلبقلا لابقتسا مرحل لوسقي امك رمالا

 وهف هاجتالا كلذب نيئبخألا جورخ ةيلمع يه ةيلمعلا نأو دحأ هب مزتلي

 .مامحلا يف رابدتسالاو لابقتسالا مرحل كلذ الولو ؛هنع يهنملا

 لح وه حورطملا لاؤسلاو .ةيعرش ليصافت يف ضونخلا بغرأ الو

 وأ ناكم لك ينو لاح لك ىلع بجاو اذه نإ لهف ,بيرغتلاو قيرشتلا

 بيرغتلاو قيرشتلا ناك اذإف اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا كرت وه مهملا نأ

 ماظتنال ؛ةيبطو ةيئيوكت راثآ دوجو راعشتسا نكمأ يقيقحلا بولطملا وه

 نأ كش الو يبونجلاو يلامشلا ينعأ ,نيبطقلا نيب ةيسيطانغملا تارادنلا

 دقو ,ديدحلاك ندبلا يف ةدرجوملا تازلفلا ضعب ماظتنا يف رود كلذل
 .يلختلا لاح صاخ رود اهماظتنال نوكي

 ةلبقلا نع بانتجالا درجم بيرغتلاو قيرشتلاب رمالا نإ انلق اذإ امو

 دافتسي الف ةكم نم لامشلا ىلإ ةعقاولا ةئيدملا لهأل ردص باطخلا نالو

 نع فارحمالا درجم بيرغتلاو قيرشتلاب دارملا ناك اذإ اذكو ءكلذ اهنم

 ىوقأ لوألا ناك نإو لمتحم لكلاو ,برغلاو قرشلا يرسحن سيلو ةلبقلا

 جئاتن ىلع لوصحلل هيلع ةبرجتلاو كلذ ةسارد لضففالاو ,ًالمتحا

 رمقلاو سمشلا لابقتسا _"

 وهو هجرفب رمقلاو سمشلا لجرلا لبقتسي نأ هِيَ هللا لوسر ىسهن

 رمقلاو سمشلل روهظلا وه امإو ءطقف ةهجلا تسيل دارملا لعلو لوبي



 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 ىهن هنإ لوقت رابخألا رثكأ نأل ءهيلع هؤوض طقسيو هدهاشي ناك اذإ ينعي

 رمقلل روهظلا مهلاف ءرمقلا وأ سمشلل داب هجرفو لجرلا لوبي نأ
 لابقتسالا مهملاو .اهضعب يف ًاضيأ سمشللو «تاياورلا رثكأ يف دوجوملا
 ,"”هربدتست الو لالهلا لبقتست ال ةياور يفو اهرثكأ يف امك

 ضعب كلذ ىلإ بهذ نإو سيدقتو مارتحإ ةيلمع ةيلمعلا نأ نظأ امو

 ام لجال اهريغو ةيحص راثآو ررض ةيلمع ةيلمعلا نكلو ؛نيرسسفملا

 .رثكأ سيل ررضلا ىنعمب اهنأ نم ةيهيزنتلا يهاونلا يف دقتعن
 اهرابدتساو حيرلا لابقتسا _'"

 يهنلا دح ىلع اهرابدتساو حيرلا لابقتسا نع رابخألا ضعب تهن

 لئس هنأ ةريتعملا ةياورلا يف ءاج دقو ءاهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع

 ال اهربدتست الو ةلبقلا لبقتست ال :لاق ؟طئاغلا دح ام ع يلع نب نسحلا
 ."اهربدتست الو حيرلا لبقتست

 ىلع لوبلا درت اهنأل ,لوبلل ةبسنلاب حيرلا لابقتسا يف لاحلا ملعي دقو

 ىقبيو ؛لوبلا نم يقوتلا ةرئاد يف لخديسف هندبو هبايث ثوليف يلخنملا

 رابدتسالاو لوبلل ةبسنلاب رابدتسالا نع يهنلا ةلع نع لاؤسلا

 .ةيفخلا ةلعلاو دبعتلا نم ًاعون هيف نإف طئاغلل ةبسنلاب لابقتسالاو

 لوبلا درت حيرلا نأ ةمهادحإ نيتّلعب كلذ نيرسفملا ضعب لّلعو
 ةلعلاو هلسغي ام دجي مل وأ كلذ لجرلا ملعي مل امبرو بوثلا بيصتف

 ريغ ليلعتلا اذه نكلو .ةروعلاب لبقتسي الف اكلم حيرلا عم نأ :ةيناثلا
 ,رخآ ءيش رسلاو تاياورلا نم ءيش يف تأي مل ذإ لاكشإلا نم لاخ

 | ماكحأ باوبأ 14١:1 لئاسولا رظنا -'
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 .. يلختلا يف ةمالسلا

 : رومألا ضعب ىلإ ريشن ةقانلا ينو
 هنتنو طئاغلا ةلع :لوألا

 لبقو «مايالا نم موي يف نكي مل طئاغلا نأ رابخألا نم ديفتسن نأ نكمي

 نأ نكمملا نم لب ءيرورض وه سيلو ,”ضرالا ىلإ ناسنإلا طبهي نأ
 .ةنحللا يف طوغتي ال ناسنإلاو فيك «ناسنإلا هنع ينغتسي

 ال نأ نكمملا نم فيك لوقيو كلذ ىلع ضرتعيو لجر ءيجيف

 ال هما نطب يف يبصلا سيلا باوجلا هيتأيف ,لثلاب بلاطيو ناسنإلا ىلختب

 "لوبي الو طوغتي

 يذلا ناطيشلا وه طئاغلا نتئ ةلع نأب انثدحت رابحالا نإف كلذكو

 نوكي نأ ببسف هربد نم جرخيو همف نم لخدي هنأل ؛هللحيو ماعطلا دسفي

 وه فوجلا يف ماعطلا دسفي يذلا ناب ملعن نحو ,”انتنم ناسنإلا فوج

 نم لكأو ةنجلا نم طبهأ اى نقل مدآ نإ :لاق هنأ انقل هللا دبع يبأ نع حيحصلا ربخلا يف هاج -'

 نم جرخأو ثدحاف داحنف ,حنتف مدآ اي :لقف :ليلربج ىلإ كلذ اكشف .ًالفث طب يف دجو مامطلا

 .9:*ح ؟48:1لئاسولا كردتسم ,67 :يدنوارلل هايبنألا يصصق رظنا .لقثلا

 رفعج وبأ لاق :لاق ريصب يبأ نع 180 70 - 778 ةمامإلا للالد يف يربطلا ريرج نبا ركذ -'

 مكنأ نومعزت نيذلا متنأ أ ينب كوذم ىضعب لإ هجوتس انأو ماشلاب تررم قل
 :ثلق :هزق) لاق .اناهرب اذه ىلع ثاهف :لاق ؟نرثدحت الو نوبرشتو نولكاتف ةنجلا ىلإ نوبهذن

 نطب يف نينجلا سبلا :للاق ؟0ح 147 :!عئارجلاو جئارخلا يلو اهباعط نم همأ نطب يف لكأي نينملا

 .طوغتب الو لوبي الو برشيو لكأي همأ
 النقل يناثلا رفعج يبأ ىلإ تبتك :لاق ينسحلا ميظعلا دبع نع :؟ح118 :اعلارشلا للع يف هاج -"

 ةئس نيعبرأ يقبو أبيط هلسج ناكو ةهنقف مدآ قلخ لجوزع هللا نإ :لاف هنتنو طئاغلا ةلع نع هلأمأ

 راص كلذلف هربد نم جرخيو هيف يف لخني سيلب| ناكو تفلخ ام رمأل :لوقتف ةكلالملا هب رم ىقلع

 هبّيط ريغ ًاثيبخ ًانتنم مدأ فوج يف ام



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 لصوتي دقف ببسلاو ةلعلا ةفرعم عمو ؛سوريفلاو بوركملا عاونأ ضعب
 نكي مل هنأ ُهِلْيَي يلا نع يورملا نإف ؛هنفعت نود ليحي ام ىلإ ناسنإلا

 ناكمإ ىلع رخآ دهاشك ,كسملا نم ىكذأ ناك لب ؛ةهيرك ةحئار هعوفدمل

 .طئاغلا نفعت يشاحن

 نظأ الو ,كلذ يف ناريحلاو بطلا ءاملع ريكفت مدع ةشهدلل ريثملاو

 .ةبوعصلا كلتب هنأ

 ال يكل مدآ نبا ريغصت وه هنتنو طئاغلا يف ةيساسالا ةلعلا لعلو

 قداصلا ليلعت ةعيرشلا حابصم يف ءاجو ,"”هعم هطئاغ لمحي وهو ربكتي
 لاقثأ نم سفنلا ةحارتسال ًاحارتسم حارتسملا يمس امنإ :لوقب طئاغلل قل

 نإ امدنع ربتعي نمؤملاو هيف رذقلاو تافاثكلا غارفتساو تاساجنلا

 اهنع لودعلاب حيرتسيف هتبقاع ريصي كلذك ايندلا ماطحو ماعطلا صلاشخلا

 اهذخأو اهعمج هنع فكنتسيو ؛لغش نم هبلقو هسفن غرفيو اهكرتبو

 ىوقتلاو ةعانقلاب كسمتلا نأ رذقلاو طئاغلاو ةساجنلا نع هفاكنتسا

 ,..نيرادلا ةحار ثروي

 ؟هترذع ىلإ يلختملا رظني اذامل :يناثلا

 دق ىتح لب ؛هترذع ىلإ رظنلا ىلإ هوعدت رومُأ ناسنإلا نهذ يف حدقنت
 ائيش ناكو رظني وهو الإ هسفن دجي امف .عاد نود نم ًاوفع كلذ لصحب

 نع مهنولأسي 201 ةمئالا باحصأ ناكف ههيلإ هقوسيو كلذ ىلإ هعفدي
 ينعي _ لاحلا كلت ىلع ناسنإلا تا هللا دبع يبأل ليق ىتح ,كلذ ةلع

 21//ح 350 :1لئاسولا #11 :!عئارشلا للع رظنا -'

 ع6 ةا/راحبلا 951 :ةعيرشلا حابصم -'



 .. يلختلا يف ةمالسلا

 ضرألا يف سيل هنإ :لاقف .هنم جرخي ام ىلإ رظني ىتح ربصي الو _ ءالخلا

 مث هتبقرب اينث لاحلا كلت ىلع ناك اذإف .هب نالكوم ناكلم هعمو الإ يمدآ

 يفد ."رئاص وه ام ىلإ ايندلا يف هل حدكت تنك ام ىلإ رظنا مدآ نباي :الق

 هراص ام ىلإو هتذخأ نيأ نم رظناف كقزر اذه مدآ نباي :ىرخأ ةياور

 ,”مارحلا ينبنجو لالحلا ينقزرا مهللا :لوقي نأ كلذ دنع دبعلل يغبنيف

 00 775 :1لئاسولا ح74 يفاكلا -'

 18 ب ةولخلا ماكحأ باوب| 770 ١: لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 مونلا يف ةمالسلا

 حصي الو .ةرماب هنع بانتجالا ناسنإلا عيطتسي الو «هنم ٌدبال رمأ مونلا

 بجي نكلو .ةيويحلاو طاشنلا هتداعتساو ندبلا ةحارتسا نم هيف امل كلذ

 ةايح ريس يف ةففو دعيو تفولل نارسخو رمعلل ةعيضم هنأب ناعذإلا

 ,هلمعو هتيلاعفل ليطعتو رشبلا

 ةايحلا تاموقم نم دحاو وه لب .ةياغلل يرورض وه تقولا سفن ينو

 لمشي لب «ناويحلب الو ناسنإلاب كلذ صتخب الو اهنع ليدب ال ينلا
 تبرغ اذإو ءءاتشلا يف مونو تابس هل نإف تابنلاك تادوجوملا نم ريثككلا

 .سمشلا

 .اهيلع ةباجإلا مث اهحرط دون ةلئسأ كانه نكلو

 ؟ال وأ ةعفانو ةبولطم مونلا ةرثك نإ له :لوألا لاؤسلا

 ,ةراضو اهنع بوغرم يه لب ؛ةعفان الو ةبولطم تسيل ءال :باوسجلا

 نع مهيلع هللا تاولص هتيب لهأو يبنلا نع ةدراولا رابخخألا تهن دقو

 .ىتش قرطو ةفلتخم غيصب لمعلا كلذ تحبقو مونلا ةرثك

 مونلا ةرثك نإف مونلا ةرثكو مكايإ :لاق هِي هللا لوسر نأ يور دقف
 ملكتي وهف ,”ناميلس مُأ نع كلذ ىكحو ةمايقلا موي ًاريسقف هبحاص عدب
 .مونلا ةرثك سفن نع يهنلا رشاب دقو ةرخآلاو نيدلا ةيواز نم

 ةرثك نإف ليللاب مونلا ةرثكو كليإ دن ناميلسل دواد نب ناميلس مأ تلاق :َُِِي هللا لوسر لاق -'
 .44ح 78 :لصحلا ةمايقلا مري اريقف لجرلا عدت مونلا



 .... مولا يف ةمالسلا

 فيدر يف اهيمريف مونلا ةرثك ةلع ىلع رخآ ثيدح يف فطعي امنيب
 ءايندلا بح :لاصخ تسب ىلاعتو كرابت هللا يصع ام لوأ :لوقيف تاركدملا

 ,ةحارلا بحو ؛موثلا بحو ءاسنلا بحو ءماعطلا بحو ؛ةسائرلا بحو

 لالخلا قيرط نم اهعمج ىلإ ناسنإلا وعدي ايندلا بح نأ حضاولا نم نإف

 لك لعفي هلعجي ةسائرلا بحو ههناحبس هللا يصعي كلذبو ؛مارحلاو

 بحو ؛شغيو قرسي هلعمب ماعطلا بحو ؛اهيلإ لوصولا لجأ نم تاقبوملا

 ةالصو ءاشعلا ةالصل مايقلا نع هعنمي مونلا بحو ءانزلا ىلإ هرمي ءاسنلا

 الو .دهجلا لثب ىلع نيرخآلا رابجإب ةحارلا بحو هللا يصعيق حبصلا

 .ربخللا اذه يف مومذملا وه ناكف مونلا ةرثكل ببسلا وه مونلا بح نأ كش

 قداصلا نع يور دقف ,ةيورخألا هراضم نايب ىلع رابخخالا رصنتقت الو
 :ًاضيأ لاقو '”غارفلا ةرثكو مونلا ةرثك ضغبي لجو زع هللا نإ :لرفاهنقلا
 ,”'ايندلاو نيدلل ةبهذم مونلا ةرثك

 ةمالسب ةراض مونلا ةرثك نأ ىلإ انلصوي ثيدحلا اذه يف لمأتلا لعلو

 نمالاب معنتلا الإ ايندلا لهو ايندلل هباهذإ رّسفي فيك ذإ ًاضيأ ندبلا

 ةرثك :لاق هنأ ع نينمؤملا ريمأ نع يور دقف كلذ عمو ؛ىنغلاو ةمالسلاو

 ."ةرضملا نابلجيو سفنلا نادسفي مونلاو لكالا

 اهنم ليلقلا ةعبرأ :اهيف هاج رابخألا ضعب يف فيرظ ريبعت كانهو
 هنم ليلقلا ضرملاو «ريثك هنم ليلقلا مونلاو .ريثك اهنم ليلقلا رانلا :ريثك

 .5:581ح 714:11 لئاسولا ,8/ح #5: :لاصخخلا -'

 91957ح3 :91لئاسولا :؟حمم :ةيفاكلا -'

 1400ج 370 :11لئاسولا كح هك :ةيفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ءريطخ هريثكف «ريثك هليلق ناك امف ,”ريثك اهنم ليلقلا ةاودعلاو .ريثك
 .رمعلل ةعيضم نأ لجال ريثك مونلا نم ليلقلا نأ مولعمو

 اذإ كنال ءًاركش دسجلا يف ءيش لقأ اهنإف ؛مونلا ةرثك كينيع دّرعت الو

 ةرثكب رثأتتو ءارمح ريصت لب عينصلا اذه ىلع كركشت ال اهتتحورو تمن

 برطضت لب ,كلذ كل ركشت ال اهنال ,مونلاب اهحيورت يف ركفت الف ءمونلا
 نيعلا طسق نإف ةدابعلا نم هطسق ندبلا يف وضع لك عفد اذإ اذكر رمحتو
 كلذ نوكي الو ةدابعلل ناسنإلا رهس اذإ الإ كلذ يف اه لخد ال اهنال ليلق

 .ًاليلق ركشلاو ةدابعلا نم اهمهس نوكي هعمو .ليللا ةدابع نم ًاليلق الإ
 ةنيعلا نم ًاركش لقأ دسجلا يف سيلا مهوسقل لرالا ريسفتلا ىلعو

 ,ةراض نوكت دق لب نيعلل ةعفان ريغ مونلا ةرثك نوكت

 ةقيقحلا يف وه وأ مونلا بح ريغ مونلا ةرثكل ةيئاث ةلع نيبت رابخألاو

 لعجت امنيب مونلا ةرثكل ببسملا هلعجتف «برشلا ةرثك وهو مونلا بحل ةلع
 .”لكالا ةرثك يه برشلا ةرثكل ةلعلا

 ةرثك وهو مونلا ةلقو قرألا جالع فرعن نأ عيطتسن كلذ نمو

 .لكآلا ةرثكل لولعملا صوصخ وأ «قالطإلا ىلع برشلا
 برشلا ةرثكو مونلا بح ريغ مونلا ةرشكل ةثملاث ةلع رابخألا نيبتو

 هللا لوسر نأ يور دقف :ناطيشلا وهو «هتقيقحو ررضلا أشنم حضوتو
 هقوعلو ,ساعنلا هلحكف اطوعسو ًاقوعلو ًالحك سيلبإل نإ :لاق هيلي

 1381ج 144 :؟لئاسولا كردتسم هلا ح 178 :لاصخلا رظنأ ١

 .عبشلا ةرثك نم دلوتي برشلا ةرثكو «برشلا ةرثك نم دلوتي مونلا ةرشكو :ةللقف قداصلا لامق 5

 .46:ةعيرشلا حابصم



 مونلا يف ةمالسلا

 ءرصبلل ةيوقتو ةئيز لحكلا نأ ملعن نحو .”ريكلا هطوعسو ءبذكلا

 ناطيشلل ةنيز ساعنلا كلذ راص هينيع يف كلذ رهظو ناسنإلا سعن اذإف

 لجرلا بذجني امك ركذلاو ةالصلا كرت يف هعيطيو ناسنإلا هيلإ بذجني

 قرطو ناسنإلا لاحب رصبأ هكرتي يلاتلابو «تلحتكاو تنيزت اذإ ةارملل

 .هئارغإ

 ةيداعملا ةراضلا ىوقلا وهو ءناطيشلاب ةيلمعلا طبري ريخلا نأ مهلاو

 ىلع هررض رصتقي الو ؛يفخ فرط نم هيلع ررضلا دروت يتلاو ناسنإلل

 .باعتالاو ضارمالا لمشي لب «اوغإلا

 ناسنإلا هعم نوكيو لقعلا بهذي ساعنلاو مونلا نأ ىلإ ةفاضإلاب
 ركس :تاركس عبرأ ركسلا نأ يور دقف ؛لقعي ال يذلا ناوشندلاك

 ,””كلملا ركسو بمونلا ركسو هلملا ركسو ؛بارشلا

 ليللاب ةفيج :لاق ؟كيلإ ضغبأ كدابع يأ براي :ةتتل ىسوم لاقو
 ةراشإلا يئاث ىرخأ رارضأ كانهو ةنتنمو ةئماه ةنج ينعي «”راهنلاب لاطب

 اهيلإ
 ؟ققحتي ىتمو ريثكلا مونلا دح وه ام :يناثلا لاؤسلا

 دبع يبأ نع يور دقف ءرهس نود نم ليللا لوط مونلا وه :باوسجلا
 رهس ريغ نم مول :لجو زع هللا نم تقملا نهيض ثالث :لاق غنا هللا

 ."”عبشلا ىلع لكأو ,بجع ريغ نم كحضو

 12511 204 :لئاسولا ؛1ح ليذ !4 :رابخألا يناعم -'

 اج 165 3/راحبلا 09 :رابخألا يناعم -'

 .85ح186 :ة؟راحبلا ءامثح 170 :يدنوارلل ءايبنألا ىصصق -"

 2000/ح .٠١58 :4لئاسولا :؟8ج 4 ؛لصخلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةبغرلاو ساعنلا دوجو عم ًاصوصخ ءاسملا يف مونلا كرت وه رهسلاو

 مدعل مونلا ةرثك نع ىرخأ ةرابع وه رهس ريغ نم مون هلوق لعلو ,مونلل

 دارملا امأو «هتيدبالو مونلا ةرورض ىلإ تافتلالا عم ؛هريغ توقمم دوجو
 .يتايس امك ناعونرهسلا نال.مومذملا رهسلا نود دومحملا رهسلاوهف رهسلاب

 .ةلوليقلا مون نم ينثتسا ام الإ راهنلا مونب ًاضيأ مونلا ةرثك ققحتتو
 ؟موماملاو بولطملا رهسلا وه ام :ثلاثلا لاؤسلا

 عولط دعبو ليللا فصتنم دعب مايقلا وه بولطملا رهسلا نإ :باوجلا
 لوا نم كلذكو ؛حبصلا ةالص تقوو ليللا ةالص تقو ينعي ,رجفلا

 .ءاشعلا ةالص دعب ام ىلإ ليللا

 ام ينعي تاعكر سمح ءادأ رادقمب رجفلا عولط لبق موقي نأ كلذ لقأو

 ام رجفلا عولط دعب اهبيقعتو نيتعكر ءادأ رادقمبو ةعاس عبر براقي

 لبق ةعكر ةرشع ثالث رادقمب مايقلا هنم لضفأو .قئاتد ةرشع براقي
 هعولط دعب اهبيقعتو نيتعكر راذقمبو ةعاس فصن براقي ام رجفلا عولط
 عولط نم ينعي نيعولطلا نيب كلذ لك لدب موقي وأ ؛قئاقد رشع رادقمب

 .سمشلا عولط ىلإ رجفلا
 وأ ليللا نم رخآلا فصنلا ينعي ؛ليللا فصن مايقلا كلذ ىصقأر

 ُهنِم نصفنأ وأ :هَفضنب اليلق الإ ليل رش ُلَيرُمْل اجنَي 9ليلقب كلذ نم رثكأ

 . 4 اليت ناقل ِلَْرَو هيلع
 لق ؛مومذم وهف ءاشعلا ةالص دعبو ليللا فصتنم لبق رهسلا امأو

 رأ لصم :نيلجر دحال الإ ةرخآلا ءاشعلا دعب رمس ال :ُْلْلَي هللا لوسر
 يقاس للبت

 .(رمس) :هلوق نم لدب (رهس) :لوق هيفو ةح !1475 راحبلا يف هنعو ,118حا8 :لاصتخلا -'



 .... موثلا يف ةمالسلا

 بلط يفو هنآرقلاب دجهتم :ثالث يف الإ رهس ال ٌةضييأ ُلِتَي لافو
 ."اهجوز ىلإ ىدهت سورع وأ ,ملعلا

 يأ قفشلا بايغ دعب ينعي ءاشعلا دعب مونلا كرتو رهسلا حصي الف

 هلعب حصي الف ةالصلا ءادأ دعيو موجنلا كابتشاو ةيبرغملا ةرمحلا

 .ثيدحلاو بعللاو وهللا وأ ايندلا لغاشمب لاغتشالا

 هركو ةرخآلا ءاشعلا لبق موثلا هرك يني للا لوسسر نأ يور دقف

 .ةرخآلا ءاشعلا دعب ثيدحلا

 نويعلا تمان دقو ؛ليللا فصتنم دعب رهسلا دئاوف يف مالكلا ىقبيو

 ءاوهلا سفنتو مايقلا نإف بذعتسيو ىقني ءاوحلا راصو ههتمرب ملاعلا تبسو

 هجولا ضضيبيو هطشنيو ندبلا شعني تاكرحلا نضنعي ةلوازمو ىلطلا

 كاهبو ًارون هل فيضيو ,هنسحيو

 ةلوليقلا مون

 مونو ةلئاقلا ىمسيو حودمب هدعبو لاوزلا لبق راهنلا طسو مونلا

 ىنأ دقف ؛ظفحلاو ةركاذلا ةيوقت اهئم ةيحصو ةيبط دئاوف هلو .ةلوليقلا

 ترص ينإو ًاروكد تنك ينإ هللا لوسر اي :لاقف فَي ينلا ىلإ يسارعأ
 دع :لق معن :لاق ؟كلذ تكرتو :لاق معن :لق ؟ليقت تنكأ :لقن يسن
 .هنهذ هيلإ عجرف داعف

 ةهجاوم ىلع ةردقلا نانإلا حنمت اهنأ ىرعتألا ةلوليقلا دئاوف نمو

 دقف ناطيشلا فعض طاقن نم هذه دعتو :ةعانلا ضعب دلوتو بوركملا

 .”ليقي ال ناطيشلا نإف اوليق :يور

 19111 14:*7لئاسولا ءالاج 107 :لصتحلا -'

 هب بيقعتلا باوبأ لئاسولا 001 8 رظناو 164/8 005:١ هيقفلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 لَو لوسرلا لوق ةيحصلاو ةيدلملا ةئرليقلا عفانمب مزجلا ثروي يذلاو
 هنال ايندلا هذه يف دبعلا حلاصمب طبتريام ةمعنلا نال ,"ةمعن ةلئاقلا

 .ةمايقلا موي اهنع لأسي

 :عبارلا لاؤسلا

 ؟مونلا اهيف هركي يتلا تاقوألا يه ام

 نوكتو ةرثكلا هب ققحتت الو لق مل نإو مونلا اهيف هركي تاقوأ كانه

 .تاقرأ وهو ضارعالاو ضارمألا لوصح ًاببس

 نيعولطلا نيب مونلا ١_

 نإف فصنو ةعاس براقي ام سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم ينعي
 كرتيو قزرلا عطقي هنال يهنلا دشأ هنع يهنمو موشم تقولا اذه يف مرنلا

 رهو هريغيو هحبقيو هجولا ٌرْفصي هنأل ناسنإلا ةمالس ىلع ةئيسلا راثآلا
 رجفلا عولط نيب ام قازرألا مسقي ىلاعتو هناحبس هللا نإ موشم لك مون

 .ةمونلا كلتو مكايإف سمشلا عولط ىلإ

 ينعي دقف .ةريثك ةيبط ناعم هرييغتو هحيبقتو هجولا ريفصت يف نمكيو

 ءاهريغتو هجولا ةرشب ضرم ينعي دقو ءرمحلا تايركلا ةلقو مدلا رقف

 .اذكهو اهئاخرتساو اهدعجت اهريغك ينعي دقو ةعمللاو ةراضنلا دقفتف

 دروت يتلا ةيئرملا ريغ تاقولخملاو ناطيشلا ىلإ كلذ رابخألا وزعت دقو

 امإ سيلب] نإ :للق هنأ ةغيكا رفعج يبأ نع يور دقف ءناسنإلا ىلع ررضلا

 دونج ثبيو قفشلا بيغم ىلإ سمشلا بيغت نيح نم ليسللا دونج ثبي
 ناك ُلييَو للا ين نأ ركذو سمشلا علطم ىلإ رجفلا علطي نيح نم راهنلا

 .3ج اللق 3”راحبلا ,777 :قالعخألا مراكم -



 موتلا يف ةمالسلا

 ,"ةلفغ اتعاس امهنإف نيتعاسلا نيتاه يف لجوزع هللا ركذ اورثكأ لوقي

 نيتاه يف مكراغص اوذوعو هدرنجو سيلبإ رش نم لجوزع هللاب اوذوعتو
 .ةلفغ اتعاس امهنإف نيتعاسلا

 اذه سردت ةيملع ةعماج ثيدحلا اذه ىلع سسؤن نأ عيطتسنو

 ضعب ثردص دقو ةريثك ةيناويحو ةيبط رارسأ هيف نمكي دقف ,عوضوملا
 راشتنا ةقيقح يهو ,ةيملعلا لفاغملا ضعب يف كلذ ديؤت يتلا تارشؤملا

 .راحبلا لحاوس يف ًاصرصحخ نيتعاسلا نيتاه يف سوريفلاو بوركملا
 اهنع ربعملا ةيئرملا ريغ ةقيقرلا تاقولخملا نم ملاوع نع ريخت ةياورلاف

 دروت يتلاو «ناسنإلل ةيداعملا ةراضلا تاقولخملا اهيمسن نحنو ؛سيلبإ دودج

 نم قلطنتو نيتعاسلا نيتاه نم كرحتت يفخ فرط نسم ررضلا هيلع

 ينلا عاقبلا شغتو ءاسملا يف اهبرغم نمو حابصلا يف سمشلا علطم

 حالسب حلسم الو قوتم ريغ ًالفاغ هفاصت نمب ثعبتف .مدآ نب اهفطقي

 .يقرتلا عاونأ نم كلذ ريغو هباب هيلع قلغي مل وأ ركذلا

 كلت ةطساوب رارضالل ضّرعتلاو مونلا نيب ةقالعلا زارحإ ىقبيو
 لدتسن نأ عيطتسن نكلو ؛حوضوب ةياورلا نم دافتسي ال دقف ,تاقولخملا

 ةقالعلا دوجو روصتن دقف ؟اهيف ةلعلا يه نم .هجولا ةرفصب كلذ ىلع

 ثبع ره كلذ يف ببسلا نأو مئانلا هجولا رافصو تابوركملا راشتنا نيس

 نإ معن .راهظتسا درجمو لامتحا درجم هنكلو ,ناسنإلاب تاقولخملا كلت

 وهف هدونجو سيلبإ رش نم ذرعتي الو ركذلا حالسب حلستم ريغ مئانلا

 لوق عم هسفن قيبطت عيطتسي الو ,نصحملاو عردلل دقافو حالسلا عولخم

 رهم0#ح ٠١51 :4لئاسرلا ٠164ج 601 :!هيقفلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ,ةلفغ اتعاس امهنإف نيتعاسلا نيتاه يف لجوزع هللا ركذ اورثكأ ٌةيْفَِي ينلا

 نيتعاسلا نيتاه ين مكراغص اوذوعو هدونجو سيسبإ رش نم اوذوعتو

 .ةلفغ اتعاس امهنإف

 اذه يف اهيلع مونلا نم ضرألا ملأت بابلا اذه يف درو ام بجعأو

 لجوزع اهبر ضرألا تجع ام :لق لَو للا لرسر نأ يور دقف ؛ةعاسلا

 وأ انز نم لاستغا وأ هيلع كفسي مارح مد نم :ةثالث نسم اهجيجعك

 ."سمشلا عولط لبق هيلع مونلا
 ال يهو ةقدلاب كلذ ينعي المو ضرألا جيجع ةقيقح ىلإ لوصولا نإف

 رثاتو ربيغت لوصح نم جيجعلا كلذ جرخي الو ,قطنت الو اهل ناسل
 ىلإ لصوتلا جاتحي ؛كلذ هباش امو اهتكرح يف وأ اهترشق يفامإ عدصتر
 .ةيدامتم نورق ىلإ كلذ

 ليللا لوأ نم مونلا _؟

 ةرمحلا لاوز دعب ام ىلإ سمشلا بورغ دعب مونلا هب دوصقملاو

 ةالص نامز وه ةرمحلا لاوز نإف ,ءاشعلا ةالص ناسنإلا يدؤي ىتح ةيبرغملا
 .ةرخآلا ءاشعلا لبق مونلا هرك هللا نأ لِي يبنلا نع دنسأ دقف ,ءاشعلا

 .رقفلا ثروي نيئاشعلا نيب مونلا اظفكت نينمؤملا ريمأ نعو
 اذه يف سيلبإ دونج راشتنا نع ثيدحلا كلذ ةلع نياب يف يتأيو

 ةعاسلا كلت يف ماق نمي هناحبس هللا داشأ دقو اذه .هليصافتب راملا ةعاسلا

 هرسف دقو 4 ِعِجاَضَمْلآ ٍنَع ْمُهبوُنُج َقاَجََت ) لئاق نم زع لاقف .مني مو
 هللا لوسر حدمو ,ةمتعلا اولصي ىتح نوماني ال اوناك نمب ةغكا قدلصلا

 ركقاا/ح ٠٠١14 :4لئاسولا ١15ج 140 :لاصخملا 450/8 ٠١ :هيقفلا ِ



 موثلا يف ةمالسلا

 ءاشعلا يلصي ىتح مني مل نمي هرسفو ماين سانلاو ليللاب دجهتلا ع
 ةعاسلا هذه يف نوماني اوناك ىراصنلاو دوهيلا نم سانلا نأب املع .ةرخآلا

 لاحلا فلتخا دقو هيف بيغرتلاو كلذ ىلع نيوشتلا درو كلذلو كاذنآ

 نإف كلذ نم نكي امهمو .ههباش امو نويزفلتلا فاشتكا دعب مايالا هذه

 نم صلختلل بولطم دونجو سيلبإ نم ذوعتلاو ةعاسلا هله يف هللا ركذ

 .رشبلاب هثبعو هرارضإ
 رصعلا دعب مونلا _'"
 تقو وه اذهف مادقا ةعبرا وأ نيعارذ كلظ راص اذإ وه رصعلا

 مونلا :لاق هنأ إلي هللا لوسر نع يور امل ؛مومذم هدعب مونلاو ,رصسعلا

 نيبو , قمح رصعلا دعب مونلاو .ةمعن ةلئاقلاو هقرحخ راهنلا لوأ نم
 مونلا يأرلا بئاص نم سيلف .يأرلا داسف قمحلاو ,قزرلا مرحي نيئاشعلا

 ثبعيو دسفي يأرلا دسافلا قمحألاو ةناعلل قرخ هيفو ؛ةعاسلا هذه يف

 .سفنلاب ثبعو داسفإ ةعاسلا هذه يف مونلاف ملعي ال وهو هسفنب

 رجفلا ةالصو ليللا ةالص نيب مونلا 4

 نإف ؛ةعساوو ةريثك يهو ليللا مايقو ليللا ةالص نساحم نايب مدقت

 ؛عفانملاو نساحما كلت بهذي رجفلا ةالص لبق ينعي لاحلا كت يف مونلا

 نإف مون الب ةعجض نكلو رجفلاو ليللا ةالص نيب مونلاو كايإ درو دسقف

 .هتالص نم ٍمّدق ام ىلع دمحي ال هبحالص

 مونلا اهيلع هركي تالاح

 ٌِلْيَي هللا لوسر هرك دقف كدحو تيب يف نمانت الف كدحو مونلا ١_

 :لاقف ةغئثكا ًايلع هب ىصوأ اميف كلذ لّدعو .هلعاف نعل لب .هنع ىهنو كلذ



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 فخ يف يشملاو ,روبقلا نيب طوغتلا نونجلا نهنم فوختي ةثالث يلعاي

 تيبلا يف تئابلا :ِيلِكَي لاق رخآ ربصخ يفو .”هدحو ماني لجرلاو دحاو

 اذه عفر دقف "سنا ةثالثلاو .ةمل نانئالاو .ناناطيش هدحو رلاسلاو هدحو

 هلوقب ىنعو «تيبلا ريغ يف وأ ءلاجرلاب كلذ صاصتخا ةهبش ربخلا

 ناطيشلا هدي هلي نوكي ىتح هيلع هنطلسو هب ناطيشلا ثبع وه .ناطيش

 .هناسل هناسلو هلجر هلجرو

 ةتونيبلا هركي ناك غنا هللا دبع ابأ نأل ؛هنحو ناك اذإ ةهاركلا دكأتتو

 ."”هدحو حطس ىلع لجرلل
 حطس يف مونلا هرك ََُي ينلا نإف هل طئاح ال حطسم ىلع مونسلا _.(

 هركو ةمذلا هنم تئرب دقف رجحم ريغ حطس ىلع مان نم :لاقو درجمب سبل

 ."هدحو تيب يف لجرلا ماني نأ

 يذلا وه نوكيو حطسلا نم طوقسلا لامتحا لجأل كلذ ةهارك لعلو

 كلذلو .هنم ةمذلا تئرب دقو دحأ ىلع نامض الو رطخلل هسفنب ضّرع

 الف ءيش هباصأف رجحم ريغ حطس ىلع تاب نم :ٌهييَي هللا لوسر لاق

 تسيلو «نونجلاب ةباصإلا نحل نحللا اذه ناك نإو .”هسفن الإ نمولي

 .طقف طرقس ةلأسم ةلأسملا

 206ج 777 :!لئاسولا ,117ح 118 :لاصخلا ,2/81ح نمض 704 :4هيقفلا 3

 ,1911ح 7:9 :ةلئاسولا .0ةيس 768 :؟نساحللا -'

 لجرلل ةتوتيبلا هرك هنأ :ةهق هللا دبع يبا نع .ملسم نب دمحم نسع ,؛ح 48: ::يناككلا يف درو -'

 .ةلزنمم هيف ةلرملاو لجرلاو ةرجح هيلع تسيل حطس ىلع وأ هدحو عطس ىلع
 .707:ج320+ :1!لئاسولاا 4414ج نمض 007 5هيقفلا -*

 3010ج هال :لئاسولا ,7ح 45“ :1يفاكلا -*



 . مونلا يف ةمالسلا

 «نيعارذ طئاحلا عافترا نوكي نأ هيزجيو رادج حطسلل نوكي نأ يغبنيف

 ةثالث يفكت الو ربش ىتح وأ عارذ هلقأو ءءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلاو

 .ةعبرالا نم دبال لب :ناطيح

 بلجي كلذ نإف ,ماعطلا نم اهلسغت مل ينعي .ةرمغ كديو مونلا _"

 دقف ؛ضارمألا عاونأل اهعم ضرعتيف مئانلا ىلع اهرئاكُيو تابوركملا
 ممل نم هباصأف لعف نإف ةرمغ هديو مكدحأ نئيبي ال :ٌهِلْليَي ينلا نع يور

 امو نونجلاب ةباصإلا وه ناطيشلا مملو ,"”هسفن الإ نمولي الف ناطيشلا

 اولسغا :ُهيَي لاق رخآ ثيدح يفو ,ضرملا قلطم دارملا نوكي دقو .هههباش

 هداتر يف يبصلا عزفيف رمغلا مشي ناطيشلا نإف ؛رمغلا نم مكنايبص
 .نيظفاحلا نيكلملا يذأت يه ىرخأ ةلع فاضأ دقف ,"”نابتاكلا هب ىنأتيو

 مونلا عاونأ
 هجولا ىلع مونلا وأ افقلا ىلع مونلا وه له لضفملا مونلا رهام

 لكل مونلل تالاح عبرأ هذهف ؟لامشلا ىلع وأ نيميلا ىلع وأ نطبسا

 هعم ظفتحير مونلا هعم قرغتسي ال افقلا ىلع مونلاف اهصئاصمخ ةدحاو

 نيقلتسم مهتيفقأ ىلع نوماني مهنإف ءايبنألا مون وهو هتيعاو ضعبب مئانلا
 :ٌويوَيَي هللا لرسر لاق دقف ؛لجو زع اهبر يحول ةعقوتم مانت ال مهنيعأو
 يف ءاج امك نطبلا صمخي هنأ هدئاوف نم نكلو '"'يبلق ماني الو ينع مانت

 .ريخلا

 3/17 4/5 لئاسرلا 01١, :قودصلا يلامأ :44اغح نمض 0 :4هيقفلا -
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 نم مون وهف ءهئسحأو نينمؤلل مونلا لضفأ نيم نيميلا ىلع مونلاو

 .هلقع لمعتساو هبلو هركف رّككسو هماعط فخ
 كلذو لكألا رثكي نم مونو مهؤانبأو كولملا مون راسيلا ىلع مونلاو

 ىلع مونلل ًارطضم هدجت لكالا رثكي نم لكف .همضهيو ماعطلا ؤرمي هنأ
 .نيميلا ىلع مونلا هيلع رسعتيو راسيلا

 ينعأ ىلوألا ةياورلاو كلذ نظأ ال ينكلو ,"”نيقفانملا مون هنأ ةياور ينو

 ,ةحصلل برقأو حجرا ءاينغالاو راجتلا مونو مهؤانباو كولملا مرن هنوك
 .رمعلا لوط بابسأ نم هنأ يتأيسو

 دقو «”دردحلا ىصقأ ىلإ مومذمو موؤشم رهف هجولا ىلع مونلا امأو
 هناوخإو سيلب] مون هنال ,"ههجو ىلع امان دجو نم ظاقيإب رمألا درو

 مرك نم ناكو نيحطبنم مههوجو ىلع نوماني ةهاع وذو نونجم لكو
 ملانلل لوقيو دجسملا يف نيمئانلا دقفتي هنأ اليكا نينمؤملا ريسأ قالخأ

 مون :ةعبرأ مونلا يلع اي :لق يقف يلعل دي يبلا ةيصو يف :5778 :؟هيقفلا 508 :ةهيففلا يف ءاج 32

 موئر :مهراسي ىلع نيقئانملاو رافكلا مونو . مهتاميأ ىلع نينمزملا مرثو .مهتيفقأ ىلع ءايبنالا
 .مهوجو ىلع نيطايشلا

 بلاط يبأ نب يلع ناك :047 :؟عئارشلا للع 557 (نريعلاو 111 :!لاصخلا يف ًالصفم درو -'

 لف نأ هلأس اميف ناكف ؛لئاسم نع هلأسف ماشلا لهأ نم لجر هبلإ ماق ذإ عماجلا يف ةفوسكلاب لطقلا

 مهئيفثأ ىلع مانت هن ءايبنالا :هجرأ ةعبرأ ىلع مونلا :لاق ؟هجو مك ىلع مونلا نع ين ربخأ هلا

 كولملاو ؛ةلبقلا لبقتسم هنيمب ىلع ماني نمؤملاو «لجوزع هللا يحرل ةعقوتم مانن ال اهنيعأو نيقلتسسم
 ماني ةهاع وذو نونجم لكو هئاوخإ عم سيلبإو .نولكأي ام اؤرمتسيل مهللامم ىلع نوماني اهءانبأو

 ًاحطبتم ههجو ىلع

 لجرلا ماني ال :لق ةلامعبرألا ثيدح ين انقل يلع نع 431ج 1014 :4ح لئاسولا يف هاج -"

 مرهيناف ههجو ىلع املان هرمتيأر نمو .ههجو ىلع



 .. مونلا يف ةمالسلا

 ناك امك كلذ لعف اهيف برض يتلا ةليللا ةحيبص ناك املو ,كمحري ةالصلا

 ًامئان هآرف (هلتاق) مجلم نبا نوعلملا ىلإ غلب ىتح هتدلع يراج ىلع هلعفي

 يهو هللا اهتقمي ةمون اهنإف ءاذه كمون نم مق اذه اي :هل لاق ههجو ىلع

 وأ ءاملعلا ةمون اهنإف كنيمب ىلع مث لب ,رانلا لهأ ةمونو ناطيشلا ةمون

 ءايبنألا ةمون اهنإف كرهظ ىلع منت الو ىامكحلا ةمون اهنإف كراسي ىلع

 .ًالوأ ءانركذ امل تاديؤملا نم هيف مكو

 وه دارملاو ءدحاو بناج ىلع هليل مامت ماني ال ناسنإلا نأ مولعملا نمو

 ىلع ةرمو هرهظ ىلع ةرم شارفلا يف بلقتي نأ هلو همون رثكأ ينعي ؛ةبلغلا
 ءادتبالا ىفكي دقو .هجوب ههجو ىلع ماني الو هنيمي ىلع هرثكأو هلامث

 نكيلف مونلا تدرأ اذإف :”ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج امل هب ءاهتنالاو كلذب

 هرسيألا كقش ىلع بلقثا مث ,نمئالا قشلا ىلع ًالوا كعاجطصا
 ,كمون دنع هب تأدب امك نميالا كقش ىلع كعجضم نم مقف «كلذكو

 مدلاب طابترا هل نأ نظأو ,””رارسألا نم وهف ءيشب رابخألا هللعت الو

 يملإلا ملعلاو لقعتلا هيف نإف غامدلا ًاصوصخو نميالا فرطلا يف هفئاكتو

 44 ةةيبعذلا ةلاسرلا نع 8474ع 114 :ةلئاسرلا كردتسم -'

 يور ينيس اي تلقف نقل دمحم يبأ ىلع تلخد :لاق قاحسإ نب دمحأ نع :19ح 014 :1يناكلا -'

 مهلئا ىلع نيقفانملا مونو مهناميأ ىلع نينمؤملا مونو مهتيفنأ ىلع ءايبنالا مون نأ كلابأ نع انل

 امف ينيمب ىلع مانأ نأ دهجأ ينإ :تلقف ءوه كلذك :اهتقت لاقف .مههوجو ىلع نيطايشلا موئر

 كدي لخدأ :لاقف هنم توندف :ينم ندا دمحأ اب :لاق مث ةعاس تكسف .اهيلع مونلا ينذعاي الو ينتكمي

 ىلع ىنميلا هديب حسمف ؛يبايث تحت اهلخدأو هبايث تحت نم هديب جرصخأف ءاهتدخدأف «كبايش تسحن
 ىلع مانأ نأ ىلع ردنأ امف لمأ لاق ؛ثارم ثالث نميالا يناج ىلع ىرسيلا هنيبو رسبالا يبناج

 نأو .هلكأ ةرثكل هنكمت مدع نوكي دقو ,ًالصأ هيلع مون ينذخأي امو ةهيقل يب كلذ لعف ذنم يراسي
 .ةيدلقتعا ةردقب ةيسفن ةلاح لاصئتسا وه مامإلا لمع



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 لمشي دقو ,راجتلاو ءاهدلاو ركملاو ريبدتلل هنم رسسيألا امنيب .داقتعالاو

 .ةبابطلا ىنعمب ةمكحلا

 : تايصوت

 ىلإ كيمدق نوكت نأ ىنعمب ةلبقلا ىلإ كهجو لعجاف تمن اذإ ١_
 ىري رارسألا نم اذهف :ةلبقلا كهجوب تلبقتسا تمق ىتم كناو ةلبقلا

 «يبونجلاو يلامشلا نيبطقلا نيب يسيطانغملا ناديملا لجال اهنأ ضعبلا

 بطقتست اهنأل ,ندبلا ةماعو مدلا يف ديدحلاو تازلفلا ماظتنا يف رثؤيف

 .اهتهج لعلتو
 يف هاج دقف ؛سأرلا تحت مونلا ءادتبا يف ىنميلا ديلا عضو دبي _"

 «نميالا هقش ىلع عجطضا هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناكو :ُي يبلا مون ةفص

 7 نميآلا هدخ تحت ىنميلا هدي عضوو

 ىنميلا هلي عضيلف مكدحأ مان اذإ :لوقنف ةلعب رابخألا ضسب هللعتو

 .ال ما هتدقر نم هبتنيأ يردي ال هنإف نميالا هلع تحت

 ىقبت همف دس اذإ صخشلا نآل ,مونلا دنع هافشلا حتف ىلع دّرعت _'"

 خافتناو اهراثتنا يلاتلابو نانسالا لوصأ بارخ ىلإ يدؤتو مهلا يف حايرالا
 ,"هجولا

 101 :اةراحبلا ,541 قالخخالا مراكم -'

 اهلهأ ذإو ةنيدمب ىسيع يأ رم :لاق هنأ يي يبنملا نع .1ج 008 :؟عئارشلا لالع يف هاج وف

 حيرلا يلغتن ,مكهاوفأ نوقبطت متمن :لقف يلإ اوكشف ةخفتنم مههرجوو ةرثتنم مهنانسأ

 متمن انف هجرلا دسقيف هنانسالا لوصأ ىلإ درتف ؛جرغت اه نوكي الف .مفلا ىلإ غلبت ىتح رودصلا يف
 .مهنع كلذ بهذل ءاولعفف اقلخ مكل ريصو .مكهافش اوحتفاف



 نو .. موثلا يف ةمالسلا

 ضب وأ دربلا شخت تنك اذإ ًاصوصخ انطق كينذأ يف عض _؛

 .نمأي كلذ لعف نم نإ ,تارشحلا

 :ةعيرشلا حابصم يف ءاج _©

 سايكألا نيدبعتملا نإف نيلفاغلا ةمون منت الو ,نيدبعتملا ةمون منر»
 مانت :لييَي هللا لوسر لاق .ًراطبتسا نوماني نولفاغلا امأو .ًاحاورتسا نوماني

 يبل ماني الو ينبع
 نم سفنلا لازتعاو ةكلالملا ىلع كتنؤم فيفخت كمونب وناو

 ءيش ىلع ردقت ال فيعض زجاع كنأب ةفرعم كسفن اهب ربتخاو ءاهتارهش

 «توملا خأ مونلا نإف «هريدقتو هللا مكمب الإ ءكنوكسو كتاكرح نسم

 لإ عوجرلاو ؛هيف هلبتنالا ىلإ ليبسلا دجت ال يذلا توملا ىلع هب لدتساف
 اهببسب هتاف وأ ةلفان وأ ةنس وأ ةضيرف نع مان نمو ءكنع تاف ام حالصإ

 دعب مان نمو نوبغم هبحاصو ؛نيرساخلا ةريسو نيلفاغلا مون كلذف ءيش

 .دومحم مون كلذف قوقحلا نم تابجاولاو نئسلاو ضرفلا ءاد نم هغارف

 نم ملسأ لاصخملا هذهب اوتأ اذإ ًاثيش اذه اننامز لهال ملعأ ال ينإو

 لمش اوذخأو .مهلاوحأ ةبقارمو ؛مهنيد ةاعارم اوكرت قلخلا نال ؛مونلا

 وه ام ىلإ عمتسي ال نأ هنكمي فيك .ملكتي ال نأ دهتجا نإ دبعلاو ,قيرطلا
 ):لجو زع هللا لاق ,تالآلا كلت ىدحإ نم مونلا نإو كلذ نع هل عنام

 .4 ًالوُكسم هنغ نا كيتلوأ لك ُداَؤعْلآَو صلو عملا نإ
 دلوتي مونلا ةرثكو ,هانركذ ام ليبس ىلع ناك نإو تافآ هترثك يف نإو

 نالقثي امهو ؛عبشلا ةرثك نم دلوتي برشلا ةرثكو ءبرشلا ةرثك نم

 .عوشخلاو ركفتلا نع بلقلا نايسقيو .ةعاطلا نع سفنلا



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 .كناسلو كيلقب هللا ركذاو ؛يندلا نم كدهع رخآ كمون لك لعجاو

 ىلإ مايقلا يف هب ًانيعتسمو كبلقب دقتعاو كرس ىلع هعالطا فصخو
 ًاليل دعب كيلع نإف من :كل لوقي ناطيشلا نإف تهبدتا اذإف ةالصلا

 لفغت الو ,كبر ىلع كلاح ضرعو كتاجانم تقو تيرفت ديري .ًاليوط
 / نإف راحسالاب رافغتسالا نع

 نع هب ينغتست ءالخلا تيب ىلع كسفن ضرعاف مونلا تدرأ اذإ ١_

 .ةيلختلا يف هيف مالكلا مدقت دقو ,بطلا

 قفارملا ىلإ كيدي كسهجو لسغا ينعي ءرهطتن مونلا تدرأ اذإ _
 نإف رهط ىلع كمون نكيلو .كيلجرو كسأر كدي ةلبب كسار حسماو
 ايحا دقو ًادباع ًامئاق هليل لوط لظي افأكو ىصحت ال لمعلا اذه عفانم

 هل هشارف ناك اضوتم مان نم :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع يورو ههتليل

 هشارف ناك ءوضو ريغ ىلع مان نمو ؛حبصي ىتح ةالص هل همونو .ًادجسم
 .”حبصي ىتح ةفيخلك ناكو أرق هل

 يتلا ةريخلا ىوقلا نم ةدافتسمالا وه ةيصوتلا كلت يف ةلعلا لعلو
 هله اورهط :لاق لَو للا لوسر نآل ءيفخ فرط نسم عفنلا هل بلجت

 يف كلم هعم تاب الإ .ًارهاط تيبي دبع نم سيشلف هللا مكرهط داسجألا
 الإ ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ًائييش هللا لأسي ليل نم ةعاس بلقني ال هراعش
 9 ءايإ ههاطعأ

 ,للقاوشأ هيف

 .الاح 184 :ا9راحبلا 55 :ةعيرشلا حابصم -

 .ةنيلاثللا رره نع ”ح 740 :!لئاسولا كردتسم -'

 ف :يلاثللا ره نع ؛ح 143 :!لئاسولا كردتسم هد



 اذني -

 ينعي مميتف كشارف ىلإ تيوآ وأ ءام كعم نكي ملو مونلا تدرأ اذإ م

 رخآ روهط رهف كيفك رهظو كهجو امهب حسماو بارتلا كيدي سمأ

 كرابيو اهيقليف هللا ىلإ حورت نمؤملا حور نألو ةالص يف مئانلا هعم لظي

 .اهيلع
 ءهرازإ فرطب هحسميلف هشارف ىلإ مكدحأ ىوآ اذإ ُيَْي يبلا لق _4

 هرازإ ةفنصب هحسميلف :ىرخأ ةياور يفو ,”هيلع ثدحيام يردي ال هنإف
 ,يلإ تاساجنلاو تاراذقلا ةفئصلاو ,"هدعب هيلع ثدح ام يردي ال هنإف

 ,هيلع رابغلا عمجت ىتح وأ هيف تاناويحلا ضعبو تارشحلا طوقس وأ

 دوجوو رومألا كلت نم هسّرتتو هظفحت ةدش عم مويلا ناسنإ نإ لهو

 ,ملعن ام ريغ مكح هنأ باوجلا ؟لمعلا كلذ لثم ىلإ ةجاحب ةيفاكلا ءايضلا

 ذحايو ماني نأ دارأ اذإ كاتسي ُيِيَي هللا لوسر ناك دقف كاوسلا ١_

 .كاوسلا يف مالكلا ينأيس هعجضم

 نأ دارأ اذإ دمتإلاب لحتكي يبي سا لوسر ناك دقف .لاحتكالا ١

 .هنع مالكلا ءيجيو هشارف ىلإ يوأب

 مونلا دنع ءاعدلاو ةءارقلا

 رابخألا تلقث دقو مونلا دنع ركذلاو ءاعدلاب ةريثك تايصوت تءاج

 ريثكلا طبتري ,ةصاخو ةماع دئاوف اه ركذتو ءاعدلاو نآرقلاو ركذلا عاونأ

 مان ام ىتم ناسنإلا نأل راضملاو تايذؤملا نم هظفحو ناسنإلا ةمالسب اهنس

 رومألا نم ريثكل ةضرع نوكيو هلوح رودي ام لكو ءيش لك نع لفغ

 3/54 ه4: :؟لئاسولا ,56ح 644 :عئارشلا للع -

 5: ج70 36 راجبلا 541 :قالخالا مراكم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 تادوجوملاو تاناويحلاو تارشحلا عاونأ نم رادلا جراخ مان اذإ ًاصوصمخ
 ناسنإلا ينعي ناويحلا رطخأ ىلإ ةريغصلا باودلاو ىرتت ال يتلا ةقيقرلا
 ةلزلزلا لثم ثراوكلا مظعأ ىلإ :لفاغلاو رئاعلاو ودعلاو قراسلاو صللا

 ضارمالاو اهريغو فصاوعلاو رطملاو ليسلاو فقسلا طوقسو
 ءاعدلاب ءالبلا جاومأ عفد نم دبالو ,رطخلل ةنطف مونلاف .ضارعألاو

 .ةئيبتسمو ةدوهشم اهراثآو ةنيصحلا نمؤملا عورد اهنإف «نآرقلاو ركذلاو

 .,هبرب هطبرو ناسنإلا ةمالس ةنامض فدهب راصتخاب كلذ ىلإ ريشنسو
 ىلع هيبنج نعضي الف مونلا مكدحأ دارأ اذإ ةافكا نينمؤملا ريمأ لاق ١_

 ميتاوخو يلامو يدلوو يلهأو ينيدو يسفن ذيعأ :لوسقي ىتح ضرالا
 ناطلسر هللا توربجو هللا ةمظعو هللا ةزعب ينلوخو يبر ينقزر امو يلمع

 عنبر هللا لالجو هللا ةردقو هللا ةوقو هللا نارفغو هللا ةفأرو هللا ةمحرو هللا

 نم ءاش ام ىلع هللا ةردقبو يَ هلا لرسربو هللا عمججبو هللا ناكرأو هللا

 ءامسلا نم لزني ام رش نمو .سنإلاو نجلا رش نمو ةماهاو ةماسلا رش

 طارص ىلع بر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو اهينف جرسعي امو
 نسحلا اهب ذوعي ناك هاي هللا لوسر نإف ريدق ءيش لك ىلع وهو ميقتسم
 ." اي للا لوسر اهب ذوعي كلذبو ,ةقتكا نيسحلاو

 لجوزع هللا لكو هعجضم ذخأي نيح دحأ هللا وه لق أرق نم نأ يورو
 .”هتليل هنوسرحي كلم فلأ نيسمخ هب

 ,9077 40 :ةلئاسولا كردتسم 17١, :لوقعلا فحت ,277 :لاصخلا 7

 106:1 راحيلا 17١ :لرقعلا فحت ,309 :لصخملا -'



 ... موتلا يف ةمالسلا

 كلم فلأ هب هللا لكو ماني نأ لبق هتليل يف سي أرق نم :يورو

 ."ةفآ لك نمو ميجر ناطيش لك نم هنوظفحب
 ىنميلا هدي عضيلف مونلا مكدحأ دارأ اذإ كا نينمؤملا ريمأ لاق _"

 ."'1] ما هتدقر نم هبتنيأ يردي ال هنإف ,نميالا هلحخ تحت

 مكدحأ دارأ اذإ ةانكلا نينمؤملا ريسأ لاق صوصللا فاح نمو _؟

 هلل ينج تعضو هللا مسب :لقيلو نميألا هدخ تحت ىنميلا هني عضيلف

 ام ءهتعاط هللا ضرتفا نم ةيالوو هلي دمحم نيدو اذنلا ميهاربإ ةلم ىلع

 نم نإف ؛ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ ؛نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش

 .مدهلاو صللا نم ظفح همانم دنع كلذ لق

 وأ هنأ أوُعْدَأ لق ) :همانم دنع ارقيلف صوصللا فاحخ نم نأ يورو
 ,ةروسلا رخآ ىلإ «... َنَمْحْرلأ أوُعْدأ 1

 ا و :همانم دنع أرقي ةلزلزلاو مدهلا فاح نمو

 نب اًمُهَكَسْمأ نإ الار نيتو "كورت نأ ضزألاو توم
 ." اًوُفَغ اًميِلَح نك هن

 .راملا يناثلا ءاعدلا كلذكو

 1081ج م85 :ةلئاسرلا 11١ :لمعألا باوث -'

 .1ح 13 3/راحبلا ,370 :لصفملا -'

 .1؟ح نمض 151 7؟راحبلا 184 ؛قالحخالا مراكم -"

 19١ : ءارسإلا ,17ح نمض 190 3؟راحبلا ,184 :قالخخألا مراكم -'

 41 : رطاق :13ح نمض ١49 75راحبلا 150 :قالخألا مراكم -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ةيآ أرق نم :هلوق ةقنكا نسحلا يبأ نع يور دقف «جلافلا فاخ نمو _5

 ."”جلافلا فخي مل همانم يف يسركلا

 لجرلا ىأر اذإ :لاق اليك هللا دبع يبأ نع درو .ةجعزملا تامانملل _1

 امن ) :لقيلر ًامئان هيلع ناك يذلا هقش نع لوحتيلف همانم يف هركيام

 ب َسْيلَو أوما َنيِذْلأ تّرحيِل ٍنطْيْسلآ نب ئَوجْنلأ
 هزايبنأو نوبرقملا هللا ةكلالم هب تالعامب تذع :لقيل من4 هلأ ندب

 ."”ميجرلا ناطيشلا رش نمو تيار ام رش نم نوحلاصلا هدابعو نولسرملا

 :يلوق اهتأر يتلا اهايؤر يف مالسلا اهيلع ةمطافل يو للا لوسر لقو

 نودحلاصلا هدابعو ,نولسرملا ءؤايبنأو نوبرقملا هللا ةكئالم هب تذاع ام ذوعأ»

 مث اههركأ ءيش وأ ءوس هنم ينبيصي نأ هذه يتليل يف تيأرام رش نم

 .تارم ثالث كراسي نع يلفتا

 هقرالا ُةيِيَي هللا لوسر ىلإ تكش ةمطاف نأ اانا يلع نع قرالل _"

 ,ةيراعلا موسما يساك ايو .ةعئاجلا نوطبلا عيشم اي :ةينب اي يلوق هال لاقف

 يتورع نكس .ةرهاسلا نويسعلا مونم ايو ؛ةيراضلا قورعلا نكاس ايو
 .دجت تناك ام اهنع بهذن .اهتلاقف لاق :ًالجاع امون ينيعل نذءاو ةبراضلا

 نيضرالا برو تلظأ امو عبسلا تاوامسلا بر مهللا :ًاضيأ قراللو

 ًاعيمج كقلخ نم يزرح نك تلظأ امو نيطايشلا برو تلقأ اسمو عبسلا
 .كريغ هلإ الو كراج زع ىغطي نأ وأ مهدحأ يلع طرفي نأ

 .ك70ح ٠١45 :4لئاسولا ,ةح 170 :؟يناكلا -'

 مهإ5ح 7١10 :4لئاسولا .5٠٠ح 147 :يناكلا ا



 ... موتلا يف ةمالسلا

 ةماسلا رئاسو تايحلل _8

 يبر ضرأ اي :لاق ليللا هكردأف رفاس رأ ازغ اذإ هيي هللا لوسر ناك

 هكيف قلخ ام رش نمو ءكيف ام رش نمو كرش نس هللاب ذوعأ هللا كبرو

 برقعو ةيحو دوسأو دسأ للك رش نم هللاب ذوعأ ءكيلع بد ام رش نمو

 دلو امو دلاو رش نمو دلبلا نكاس نم

 يف نم ملسأ هلو نوغبي هللا نيد ريغفأ :ىرخأ ةياور هيلإ فيضتو
 نسحو هتمعنب هلل دمحلا ,نوعجري هيلإو اهركو ًاعوط ضرألاو تاوامسلا
 الإ ةوق الو لوح ال هنإف انيلع لضفأو رفسلا يف انبحلص مهللا ؛انيلع هئالب

 عابسلا نم هيش كيذؤي ال هنإف هرخآ ىلإ رثاكتلا مكاهلأ أرقت مث ههللاب

 هللا نذإب ةيحلا ىلع تيولو كلذ تأرق اذإ براقعلاو تايسحلاو ماوهماو

 .لجوزع
 «هباقع نمو هبضغ نم هللا تاملكب ذوعأ :تارم رشع لوقت عزفلل 4

 نأ .نورضحي نأ بر كب ذوعأو نيطايشلا تازمه نمو ةدابع رش نمو
 .هب رمأي ناك ص يبنلا

 رخآ ىلإ هللا اوعدا لقو ءيسركلا ةيآو ,ةيآلا هللا دهش ضيا هلو

 رخآآ ىلإ مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل .ةيآلا هللا مكبر نإو .ةروسلا

 نجلاو عابسلا نم نمحرلا نم راهنلاو ليللاب مكؤلكي نم لق .ةروسلا
 لك ىزجت مريلا ,راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق ةرحسلاو

 هلل مويلا كلملا نمل هباسحلا عيرس هللا نإ مويلا ملظ ال تبسك امب سفن

 .راهقلا دحاولا



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 دمحم نم محرلا نمحرلا هللا مسب :هيف عزف وأ مونلا يف لوبلل _ل٠
 ىلإ يماهتلا يحطبالا يندملا يشرقلا يمئاهلا يبرعلا يمألا يبنلا هللا لوسر

 نكي نإف ةعس قحلا يف مكلو انل نإف دعب امأ ,رامعلا نم رادلا رضح نم

 نايبصلا عزفيو نادلولا يذؤي نم وأ ًالطبم تح يعاد وأ ًامحتقم ًارجاف

 ةدبع ىلإو مانصألا باحصأ ىلإ اوضمتلف شارفلا يف مهوبيو مهيكبيو
 ناطيشلا يزاغو نمحرلا راوج يف نآرقلا باحصأ نع اولختلو نانوألا

 .ينلا دمحم ىلع هللا ىلصو نآرقلا مهناميأ نعو

 ؛عجو نم ترهس اذإ ةأرمللو ليللاب عزفي نمو يبصلا ءاكبل ١_

 نييزحلا يأ ملعنل مهانثعب مث ادلع نينس فهكلا يف مهئاذآ ىلع انبرضف

 داتا نينمؤملا ريمأ نع كلذ يور .أدمأ اوثبل ال ىصحأ



 عامجلا يف ةمالسلا

 عامجلا يف ةمالسلا

 يف لخديو رخآ لحم كلذلو ؛جاوزلا سيلو عامجلا سردن نم
 جرف يف لاخدإلا ىنعمب عامجلا لمع سفن امأو ةةدحولا مدعو سنألا

 ره امو ءاملا قارهإ درجم ىتح وأ هنودبو ءاملا قارهإ عم هريغ وأ ةأرملا

 روظحماو هيف صّتخرملا رادقملا وه امو ءاقبلاو ةمالسلا يف هرثأ

 هتيفيكو هطورشو هتالاحو ,ةهوركملاو ةدومحملا هتاقوأو هعاوناو

 كلتو ةيوازلا هله ىلع هوضلا يقلنو كلذ ليصافت يف لخدنسف

 ءاياوزو ررمأ ةلع ثحبنو

 ةلل عامجلا ١

 ناسنإلا اهيهتشي يتلا رومألا نم وهو ذيذل عامجلا نأ ملعن نحم

 .ةلمجلا يف ةأرملاو لجرلا ينعأ هيفنصبب

 رمعلا لحارم يف لاحلا فالتنخإ ةدارإ ىلإ ةلمجلا يف» انلوقب بهذنو

 هب طارفإلا عمو ةحصلاو ضرملا لاحو ,ةخوخيشلا ىلإ ةلوفطلا نسم
 .رخآ ىلإ صخخش نم فلتخي هنإف صخشلا جازم بسحب هنودبو

 دقو اهحيورتو سفنلا بييطت بجوي ذيذل وهف كلذ نم نكي امهمو

 :لاق هنأ يور دقف هي هللا لوسر ةذل ناكو مهنم ردلدلا الإ ءايبنالا هسرام

 ."”ءاسنلا يف يتذلو ةالصلا يف ينبع ةرق لعج

 74450 ٠١ :14لئاسولا ءالحا173 :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...............

 .بيطلاو ءاسنلا الإ مكايند نم بيصأ ام :لاق هنأ يورو
 توافتي ةوهشلا رادقم ناك نإو ,ءايشألا ذلأ هنإ انلق اذإ غلابن الو

 يف نكلو ءرخآ ىلإ نس نمو هرسخآ ىلإ لاح نمو ,رخأ ىلإ صخخش نسم
 هللا دبع ابأ نآل هتابغرو هناسنإلا تاوهش نم هادعامم ذلأ وه عومجملا

 ٌدلأ نوه لاق نكلو ًائيش هباحصأ نم ةعامج ركذف ذأ ءيش يأ لئس غنا

 هثرو دق هدنع ءايشألا ْدلأ وه دارملا نوكي دقو ,”ءاسنلا ةعضابم ءايشألا

 فيرظ ريبعت كانهو ,ءاسنلا يف هتذل تناك يذلا تي هللا لوسر هدج نم

 قوذتو اهتليسع قوذي نأ رهو هققحتو عامجلا نع رابخألا ضب يف

 لكش وه عامجلا يف ةذللا للعت رابخألا نإف كلذ نم نكي امهمو

 بحك ةيلكلا تلعجو :لاق هنأ ةننكا قداصلا مامإلا نع يور دقف ,ةيلكلا

 ةرودم وأ ةعبرم تناك ولف ؛ةطقن دعب ةطقن ينملا بصم اهيلع نأل ءايبوللا

 نم لزني ينملا ذإ ,يحلا اهجورخمب ذتلي الف ةيناثلا ىلوألا ةطقنلا تسبتحال

 ,”طسبنتو ضبقنت ةدودلاك يهف ةيلكلا ىلإ رهظلا راقف

 عامجلا يف طارفإلا ١-

 لالقإلا وأ ءاسنلا ءطوو عامجلا نم راثكإلا وه له ؛لضفألا رهام

 عامجلل يمالسإلا يبطلا ممكحلا ةيحلن نم ةريح يف اندهت ال دق ؟هنم

 018جم :ازئاسولا ع1 :هيفكلا -'
 216470/ح ٠١ 14لئاسولا اح 701 :ةيفاكلا -'

 .4ج 707 1 ؟راحبلا 7م 914 :لاصخلا ح11 _ 1٠١ :1عئارشلا للع -"



 عامبلا يف ةمالسلا

 كانهو '«ءاسنلا ةعماجم لقيلف ءاقبلا دارأ نم» ثيدحلا يف ءاج دقو ًاصوصمخ

 نم الإ عماجت الو يور هنأ تكا اضرلا هقف يف هاجام لثم ىرخأ ثيداحأ

 هنأ نم اوركذ امو ,””قبش نم الإ عماجت الو :ةتا هنع ةياور يفو '”ةجاح

 .ماحرألا يف قاري ةايحلا ءام

 نم هّدعتو ءطولاو هابلا ىلع ثحت ىرخأ ثيداحأ كانه نأ ةلكشملاو

 نقل ىسوم نب يلع نع حيحص دنسب ينيلكلا ىور دقف .نيلسرملا ننس

 ,"”ةقورطلا ةرثكو رعشلا ذخأو رطعلا :نيلسرملا ننس نم ثالث :لوقي

 نم ةقورطلا ةرثك دع عم ءاسنلا ةعماجم نم لالقإلاب رمألا عمتجي فيكن

 ءايبنألا لاصخ نم لاصخخ سمح كيدلا يف نأ :ةياور يفو ءنيلسرملا نكس

 :ىرخأ ةياور يف ءاجامل مهب هصاصتخا ينعي الو ,”ةقورطلا ةرشك اهنسو

 ةريغلاو ,ةالصلا تاقرأ ىلع هتظفاحم :لصخ سمح كيدلا نم اوملعت

 عمتجب فيكف ؛سانلل رمالا اذهو ,”ةقورطلا ةرثكو .ةعاجشلاو ىاخسلاو

 .لالقإلاب رمألا عم كيدلا نم ةقورطلا ةرثك ملعتب رمألا

 04414حاا :0 لئاسولا -'
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 نمغلالوطو ةعضلا يسم

 ءاقبلا ةدارإ نكلو هاقبلا ةدارإب طورشم ناك نإو لالقإلاب رمألا نإف

 امو ةةيسفن نمؤملا رمع ةيقب رابخألا يف نآل ؛ةبولطمو ةبوبحم ىرصخألا يه
 لوطل ءاعدلا ةيفيك انملعتو رمعلا يف ديزي ام ىلإ اندشرت رابحخالا تلاز

 .بولطم عامجلا لالقإ نأ ةجيتنلاو ,هتيبولطم ةمالع وهو .رمعلا

 لعلو ,رهاظلا بسحب دوجوملا ضقانتلا اذهل لولح كانه نوكت دقو

 ددع ليلقت ىنعمب لالقإلا سيلف .ةرثكلاو ةلقلا ريسفت وه اهنم ًادحاو

 عماجت ال ةلئاقلا ةياورلا هتنيب ام وه دارملا نكلو ؛نكمأ امهم ةعماجملا تارم

 .لالقإلاو ةلقلا ىنعم وه اذهف بش نم الإ عماجت ال وأ ةجاح نم الإ

 قبشلا ةلاح ريفوتل ةلراحنا يه ةبولطملا ةقورطلا ةرثك ىنعم نوكير

 ةدرفملا ةيودآلا وأ هابلا ةدايزل رابخألا اهفصت يتلا ةيذغالا لامعتساب امإ

 .رابخألا يف ةروكذملا هابلل ةعفانلا ةبكرملاو

 دورو دعب ررضر ةزازح ةيذغألاو ةيودألا كلت لامعتسا يف سيلف

 اهنال اهرانت يف ةبغرملا ةيودألاو ةيذغالا ضعبل ةحداملا ةضيفتسملا رابخألا

 .هابلا يف ديزت

 لوصح نود نمو ةيذغالا كلت لامعتسا نود نم ناسنإلا عماج اذإف

 نوكي الف -رابخألا يف ةروكذملا ةيذغألاو ةيودألا ببسيولو- قبشلا ةلاح

 امك ًاراثكإ سيل ةقيقحلا يف هنال ؛لالقإلاب رمألل ةفلاغت هيف نكي ملو ًاراثكإ

 نيب

 الو تالاحلاو دارفألا بسحب فلتخت ةلأسملا هذه نأ ملعي كلذبو

 . نيترم وأ عوبسألا يف ةرم نوكي نأ لثم هدحاو نوناقل عضخت



 .... عامججلا يف ةمالسلا

 يف ءاج دقو فيك ةرضم نوكي ال ةجاح نع عامجلا نإف ائردق امهمو

 كب جاه اذإو هبرشاف تشطع اذإو ؛لكف تعج اذإ :ةيبهذلا ةلاسرلا

 ةحصم كلذ نإف ,مثف تسعن اذإو .ةجاح نم الإ عماجت الو ؛لبف لوبلا

 ىلع ندبلا ةحصب رضي ال ةجاح نم عامجلا نأ ىلع لدت يهف ,”ندبلل

 .لقالا

 رشعم اي :لق هنأ ُةيْلي هللا لوسر نع يورسم ثيدح كانه يقبو

 دقف «”هؤاجو هنإف مايصلاب مكيلعف هرعيطتست م نإف هابلاب مكيلع بابشلا
 اذه نكلو هابلا نم راثكإلا ةيبولطم ثيدحلا اذه نم ضعبلا ديفتسي

 نم بابشلا رشعم اي :اذكه لاق هيلي هنأو رخآ رحنب لقن ثيدحلا

 موصلا نإف موصلا نمديلف هعطتسي مل نمو .جوزتيلف هابلا مكنم عاطتسا
 جاوزلا لصأ وه هابلا نم دارملا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسملاو اجو هبا

 هابلا عطتسي مل نم يأ هعطتسي مل نمو هلوق نأل .ءهطولاو حاكنلا سيلو

 ال نم نإف هابلا نم عامجلاو ءطولا ةدارإ لقعي ال هعمو ؛موصلا نمديلف

 هنال ا!ءاصخلا ينعي يذلا ءاجولاو موصلا ىلإ ةجاحب سيل عامجلا ىلع ردقي

 ,هتاذب يصخم

 عامجلا ىلع هابلا انلمحو لوألا ثيدحلا متل دارملا نإف كلذ عمو

 «مارحلا نع هانغتسالا هب نوكي يذلا ءطولاو عامجلا وه نوكي ءطولاو

 .رثكأ سيل قبشلا دوجو عمو ةجاح نم عامجلا وهو

 218ج ه4 :!لئاسولا كردتسمو 76٠ :ة8ن8 اضرلا هاف رظنا -_
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 رمعلا لوطو ةحصلا .٠

 تاياورلا نإف هتبجعأف ةيبنجأ ةأرما ىأر اذإ هنأ ةجاحلا دراوم نمو

 .اهدنع ام وه اهدنع ام نأ ىريلو هران ئفطيل ؛هتجوز ناينإب هرمأت

 ال وأ كلذ حلصي لهو ةديدجلا ةيردألا لمعتسا يف رمألا ىقبيو

 كلذ نع ينتلأس اذإ كنإف ؟رابخألا يف دراولا ىلع راصتقالا بيو حلصي

 نم دافتسملا نكلو .تاياورلاو رابخألا يف دراولا ىلع راصتقالا ذبحأ ينإف

 ةردقلا ليصحتو دادعتسالا ةيوقت يهو ةيضقلا لصأ ةيبولطم رابخالا ةماع

 «نيعم ءيشب هليدحت رابخألا نم رعشتسا الو للحم ةليسو يأب هلبلا ىلع
 .ىرخأ ةيحان نم ءاودلا يف رارضأ كانه ناك اذإ ام كلذ نم ىنثتسي نكلو

 جايتحا ةلاح ,قبشو ةجاح نود نم عامجلا ةيروظحم نم ىنثتسي دقو

 ةيبولطم اهنم دافتسملا لهف هيف تبر تاياورلا نإف ,كلذ ىلإ ةجوزلا
 نأ وأ ,قبشلا دوجو مدعو هيلإ ةجاحلا دوجو مدع عم كلذ ىلع مادقإلا

 وأ :ناتجاحلا هيف قفاوتت وحنب ةايسحلا ميظنت يف يعسلا وه بولطملا

 ةبغرلا دلوت ةلاحلا هذه نأ وأ ؛لاحلا اذه يف ةجاحلا دلوي ام لامعتسا

 لوألا ناك نإو .ةهيجو اهلك تالامتحا ؟ةجوزلا جايتحا ةلاح ينعأ ؛اهعبطب

 .دعاوقلاو مهافتملاب قفوأ

 ؟الوأ بولطم عامجلا دنع يرعتلا له

 امهبايث امهنع ايقلي نأب ءامهدحأ وأ نيحكانتملا يّرعت دوصفملاو

 رابخألا نم دافتسملاو :ةيلكلاب بايثلا نم ءيش امهيلع ىقبي الو ةلماك

 .لمعلا كلذ ةيحالص مدع



 78 مامجلا ين ةمالسلا

 نايرعتي الف ةأرملاو لجرلا عماجت اذإ :لاق هنأ لِي ينلا نع يور دقف

 كلذ العف اذإ امهنيب نم جرخت ةكئالملا نإف «نيرامحلا لعف

 ىلع لدي يهنلاو عم ةأرملاو لجرلا يّرعت نع يهنلا تنمضت دقف

 ةيلمعلا نأب ةدسفملا كلت يف ةلعلا نيبت امنيب ؛لمعلا اذه يف ةدسفم دوجو

 يهف هنّوكو ناسنإ ءوشنل ًاببس نركت دق اهنأو ًاصوصخ ًادج ةماه ةيلمع

 امب نوكلا يف ةلعافلا ةريخلا ىرقلا هزجنت رباثم لمعو تامامتها ىلإ ةجاحب

 ةيلمعلا هذه نإف كلذ لبقو .نوكتملا ناسنإلا ةمالس ظفحت ةكئالللاب ىمسي

 يف قيفوتلا نوكي نيّعماجتملا ندب لحخاد ةبعص ًالاعفاو ًالامعأ بحاصت

 كلت روضح ىلإ ةجاحب رارضأ ثودح نود نمو ةمالسب اهققحتو اهزاجنإ

 لِي ينلا ىهن هلجالو اراض اهدجاوت مدع دوعيو .اهلمعو ةلعافلا ىوقلا

 .لمعلا كلذ نع

 امهدحأ يّرعت ىتح هركي لب اعم نيعماجتملا يّرعت سيل هوركملاو
 ؟نايرع انأو عماجأ :لاقو لئاس ةغنقل قداصلا لأسم دقف ؛جوزلا ًاصوصسخ

 ."اهربدتسم الو ةلبقلا لبقتسم الو ال ؛لاقف

 عنام دوجو مدع نيثيدحلا نيذه عومجم نم ديفتسن نأ عيطتسن الو
 الو ةأرملاو لجرلا يرعت نع ىهن لوألا ثيدحلا نأل ؛ةأرملا يّرعت نم

 دحاو لك يرعت حبق هنم دافتسملا لب ؛لجرلا يرعتب كلذ طارتشا ملعي

 ههتاذ دح يفو هسفن يف امهنم

 راجين 3 لئسرلا اج هاش :اعئارشلا للع -"
 .19اه4ح م4 :01لئاسولا ,1967ح 207 :/بيذهتلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 نيتاه نم دافتسي دقو ةلماك يرعتلا وه روظحملا رادقملا نإ من

 ةجاح ال ام عيمج ةيطغت ةيبولطم وهو ءكلذ نم رثكألا ةيبرلطم نيتياورلا

 نم دافتسملا ناك نإو نطبسلاو ردصلا ةيطغت نم لقا الو .هتيرعت ىلإ
 ةأرملا جرف ىلإ لجرلا اهيف رظني ةلاحب نوكلا ره روظحما يرعتلا نأ رابخألا

 دلولا يف ىمعلا ثروي هنال

 نم كلذ دّمعت وه يرعتلا رظح نم دوصقملا نإف لاوحالا لك ينو
 لاح هبوث هنع طقس اذإ ثيحب ,نآ لك يف بولطم وه سيلو ؛عامجلا لوأ

 ههنيح ًايراع ءاقبلا نم عنام الف «ثدبلا ةيطغت ىلإ ةردابملا يغبني عاسجلا
 :لاق «هبوث هنع عقيف عماجي لجرلا يف غنا نسحلا يبأ نع يور ام ليلدب

 سابا

 ؟ةماع ةروصب لجرلا مامأ ةأرملا يرعت حصي له

 يف يور دقف ؛عامجلا لاح كلذ هرك امنإو ءكلذب ساب ال هنأ باوجلا

 ؟ةنايرغ يهو هتأرما ىلإ رظني لجرلا يف ظنت هللا دبع يبأ نع ربتعملا ربخلا

 مدع نم رثكأ اهنم دافتسملا نإف ."”كلذ الإ ةذللا لهو كلذب سأب ال :لق

 وه ةنتقلا مامإلا مالك نم دافتسملا نأل ؛ةعفنملا دوجو لب ررضسلا دومجو

 يف قداصلا لوق لثم نم ىتح كلذ دافتسيو ؛لمعلا اذه ىلع قيوشتلا

 ءادتبالا نآل ؟"”ةنايرع يهو هتأرما ىلإ لجرلا رظني نأ سأب ال :رخآ ثيدح

 191/4 :14لئاسولا ,1744ح 417 3/بيذهتلا ,1ح 489 :ةيفاكلا -_

 1141ج ه4 :14لئاسولا 1001 417 :/بيذهتلا ,7ح 449 :ةيفاكلا ف

 1009ج مه :14لئاسولا 403ج 434 :؟هيقفلا -_



 ات .... عامجلا يف ةمالسلا

 الق »لثم نوكيو ةيبوبحنأ ءاضف يف هلخني لاؤس ريغ نم مالكلا اذهب

 ." « امه تْؤَطَي نأ يلع َحانُج

 ؟أرملا جرف ىلإ رظنلا حصي له

 ررضلا دوجو مدعو كلذ يف رظحلا مدع قبالا مالكلا نم دافتسي

 ىلإ رظنلا صوصخخ يف ديدشلا يهنلا درو نكلو ؛عفن هيف نوكي دق لس

 ببسلا اهرثكأ وزعي ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو عامجلا لاح ةأرملا جرف

 2 ُةلْيَو ينلا نع قردصلا هاور ام لثم دلولا يف ىمعلا هثاريإ ىلإ

 دنع هرصب ضغيلو ؛هتأرما جرف ىلإ دحأ رظني الو :لاق ةغنقا يلعل هتيصو

 ."دلولا يف ىمعلا ثروي جرفلا ىلإ رظنلا نإف ؛مامجلا

 هيلع ةموادملاو رظنلا دايتعا نأ هلاثمأو مالكلا اذه نم ديفتسأ اناو

 هيف تدقعنا يذلا عامجلا يف هيلإ رظني مل ول ىتح .دلولا يف ىمعلا ثروي

 ةفطنلا

 فيك كلذ ةمرح مدع رابخألا ةماع نم دافتسملا نإف ةيلك ةروصبو

 :لق ؟اهعماجي وهو هتأرما جرف ىلإ لجرلا رظنيأ اهيكل هللا دبع وبأ لئس دقو

 يف لاق هنال ,ىمعلا هئاريإ مدع ينعي ال اذه سابلا يفن نأ ريغ “ساب ال

 سأبلا يفن نأ ملعيف ,”ىمعلا ثروي هنأ الإ هب سأب ال :ىرخأ ةياور

 10198 اف :14لئاسولا 448ج 335 :قودصلا يلامأ 4419 نمض 007 7هيقفلا -'

 (ح 8 :14لئاسولا ,1781ح 401 اب كيفي 101 4!ح 4 :14لئاسولا ,17561- 41 3/بيذهتلا .هح ؛4/ :4يفاكلا -"
 .50147ح مه :14لئاسولا ,1781ح 414 3بيذهتلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 نأ وأ ررضلاو ةهاركلا ءاقبو ةمرحلا يفن درجمو يعرشلا مكحللب قلعتي

 قفوأ لوألا لمحلاو ءانلق امك هيلع ةموادملاو كلذ دمعت مدع هارملا

 .دعاوقلاب

 دلولا ىلع ررضلا راصتقا مدع ةريخألا ةياورلا نم دافتسي دقو

 اذكو دلولاب هديقت مو ؛ىمعلا ثرويا اهيف نال رظانلل ًالماش نوكيو

 :لقو اسنلا جورف ىلإ رظنلا هرك هنأ يي هلا لوسر نع يورملا ثيدحلا

 ,"ىمعلا ثروي هنإ

 ىلإ رظنلا يتمال هرك :ةننكلا يلعل هيلي يبنسلا ةيصول رخآ لقن يفو
 .رظانلا دنع هرهاظو ,"”ىمعلا ثروي هنال ءاسنلا جورف

 عم ًاصوصخ .دلولاب هل ةليقملا تاياورلا ينابي كلذ ديقي نأ الإ
 رظانلا دنع ىمعلا ثروي ال رظنلا نإف دوهشملاو لحلا عقاو رابتعالاب لخالا

 هيلع مواد اذإ يجيردتلا فعضلل كلذ ءاضق ىلع لمحي نأ الإ ءروظنملا الو

 ؟عبتتو ءاصقتسا ىلإ ةجاحب وهف رمعلا رخآ يف ةياهنلا يف ىمعلاو

 لب عامجلا دنع رظنلا ركذت مل ةريخألا ثالثلا تاياورلا نأ ةلكشملاو

 .ىمعلل ًاثروم عامجلا لاح نكي مل ولو ةأرملا جرف ىلإ رظنلا ةماع تلعج
 ببسلا لعجت عامجلا لاح رظنلا نع ةعئاملا تاياورلا نأ فيرضغلاو

 ببسلا لعجت ًاقلطم رظنلا نع ةعئاملا تاياورلاو .دلولا يف ىمعلا هئاريإ
 انك يلع نع ةيورم ةدحاو ةياور الخ ءرظانلا دنع ينعي ,ىمعلا هئاريإ وه

 10141 دم :1١لئاسرلا ,4404ج 552 :؟هيقفلا -

 .10318/حرم :14لئاسولا ,0005ح نمض 701 :ةهيقفلا -'



 ... عامجلا يف ةمالسلا

 يهن ؛رظانلا دنع ينعي ”ىمعلا ثروي عامجلا دنع جرفلا ىلإ رظنلا:لق هنأ

 ,رظانلا دنع ىمعلا هثاريإ وه ببسلا لعجتو عامجللا لاح رظنلا نع ةعئام

 عامجلا لاح ةماع ةروصب رظنلا نأ رابخألا نيب عمجلا ىضتقمو

 رظانلا دنع ىمعلا ثروي عامجلا لاح يفو ,رظانلا دنع ىمعلا ثروي هريغو

 دوصقملا ناك اذإ الإ ىمعلل رظنلا هثاريإ مدع دهاشملا نأ ريغ دلولا دنعو

 رثكأ هب ءالتبالل دادعتسالا لرصح وأ «يعفدلا نود يميردتلا ىمعلا وه

 .ءارقتسا وأ ةبرجتو ,ةسارد ىلإ ةجلحب وهف رثكاف
 ةظحالمبو تاقالطإلا كلت نم هيلإ فرصنملا نأب ءاعدإلا اننكميو

 «كلذب هل ةديقملا تاياورلا ةدعاسمب ولو دلولا دنع ىمعلا ةدارإ اهتاهباشم

 ثيدح يف هاجام قفو هرهاظ نود جرفلا نطابب هدييقت نكمي امك

 هلعلف هتارما جرف نطاب ىلإ مكدحأ نرظني ال :هيه# يلع نع ةئامعبرالا

 .”ىمعلا ثرويو هركي ام ىري

 ؟ال وأ روظحم عامجلا لاح مالكلا له

 ةكرحلا ىلع ثعبيو عامجلا بيطي بيطلا مالكلا ناك شال

 عامجلا لبق ًابولطم نوكي دقو حومسم هنكلو ةةوهشلا دادتشاو ثاعبنالاو

 درو دقو .دلولا دنع سرخلا ثروي دقو رضم وهف نيناثخلا ءاقثلا دعب اماو

 يلع اي :لاق هنأ ةنكا يلعل ياي ينلا ةيصر اهنم .ةددعتم تاياور كلذب

 .”سرخأ نوكي نأ نمؤيال دلو امكنيب يضق نإ هنإف ,عامجلا دنع ملكتنال

 .1ت184ج ه7 :14لئاسولا ١65ج 14* :دانسإلا برق -'

 .501:7ح مل :!لئاسولا ؛صربلا ثروي :هيفو 179 :لوقعلا فحت 089 :لاصخملا -'
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 رمعلا لوطو ةحصللأ .--.......-............--...

 ءاقتلا لح يف رهاظلا عامجلا دنع ملكتلا قلطم نع ىهنت يهف

 قلطم نع يهنلا قالطإلا ىضتقم نأ امك هتامدقم لمشي دقو نيناتخلا

 ىمعلا دادعتسا لوصح درمم تتبثأ اهنأ ريغ ؛ليلقلا ىتح ملكتلا
 ؛سرخأ نوكي نأ نمؤي ال :لاق هنأل ؛ةيضرألاو

 يف ءاج دقف .مالكلا ةرثكب دييقتلا لثم ىرحخأ دويقب ديق هنأ ريغ

 :لاقو ةعماجملا دنع مالكلا رثكي نأ ىهن يي هللا لوسر نأ يهانملا ثيدح

 هريثك رضي امنإو راضب مالككلا ليلق سيلف ,”دلولا سرمخ هنم نوكي
 .هيلع ةموادملاو هدايتعاو

 هتجوز مكدحأ ىتأ اذإ :لاق ةايكتا يلع نع ةلامعبرألا ثيدح يفو

 ."سرخملا ثروي كلذ دنع مالكلا نإف مالكلا لقيلف

 عامجلا نم دارملا نأ امك .ةرلاب هكرت سيلو مالكلا لالقإ بولطلاف

 يقتلم دنع مالكلا أوقتا :لاق انك للا دبع يبأ نع ربخلا يفءاجام

 .”سرخلا ثروي هنإف نيناتخلا

 يف ءاجامك دلولا دنع وه له سرخلا ثروي هلرق يف مالكلا ينأيو

 اهلك انه نئارقلا نأ قحلاو ؟ملكتملا دنع وأ تكا لعل ُيَِرَي يبلا ةيصو

 صخش سرك عمسن مل انأل ملكتملا نود دلولا دنع سرخملا ةدارإب ةقطان

 .عامجلا دنع ملكت

 0٠10ج مإ/ :14لئاسولا ى١٠ :يلامألا ©

 5070ج :14لئاسولا 300 :لاصخلا -'

 1044ج 83 14لئاسولا لح 444 :ةيفاكلا -*



 ربدلا يف هطولا

 اهدجن يهنلا ةلع انأرقتسا اذإف .ةريثك كلذ نع ةيهانلا تاياورلا

 ضعب لوصح ىتحو ةارملا ىلإ ىذألا لوصوو ةثابخلاو ةراذقلا نيب حوارتست

 .ضارمألاو ضارعألا

 ٍةَيرَقْلا حي ُهَنْيجَتَو » طول موق يف ءاج دقف ةثابخلاو ةراذقلا امأ

 ."”« تبخل ُلَمْفَت تناك ىلا

 7 هنع رّبعت ةيآلاو هطاوللا وه ناك مهلمع نأ حضاولا نمو

 رثَخأ نم اب مُكَقَبَس اَم ًةْشِجفْل َنوُنأََل ْمُكْنِإ ٍ) :ئرعأ ةبآ ينو

 .« تييلعلا ب
 !لاقف ؟نهرابدأ يف ءاسنلا ىتاوتأ ظل نينمؤملا ريمأ لجر لاسو

 اَم َةَمِجَفْلا َنوُنأعَل ) :هللا لوقي تعمسامأ كب هللا لفس تلفس

 .” < تييلطغلا ب ررخأ نم اي مكبس
 نع اهنا هللا دبع وبأ لئس دقف ءءاسنلل ىذأ هنأب ريبعتلا ءاج معن

 لمتحتا ناك نإو «”اهذؤت الف كتبعل يه :لاق ,نهزاجعا يف ءاسنلا نايتإ

 .ضرملا ىنعمب رثكألا لمتحيو «كلذ ءارج لصاحلا ملألا وه ىثالا نم
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 رمعلا لوطو ةحصلا .-.-.....بس

 ين رهف "م ثم أ كَتْرَح اوُثأَف ْمُكَل ٌتْرَح ْمُكْواَتي ) ةيآلا امأو

 اهب غلب امهمو رابخألا يف امك لبقلا يف فلخلاو مادق نم رأ تسقو يأ

 .ةهاركلا الو ررضلا يفنت ال يهف رمالا

 عامجلا اهيلع هركي تالاح

 رظني يبصو عامجلا ١
 نإف ؟كيل| رظني يبصو كلهأ عماجت نأ كايإ :ةتل هللا دبع وبأ لاق

 :لفق ُةِلَي هنأ يورو ,”ةيهارك دشأ كلذ هركي ناك ويبي هللا لوسر

 بلط يف هروكبو دافسلاب هراتتسا ثالث ًاللصخ بارغلا نم اومّلعت

 ."ءرذحو قزرلا

 نإف انزل لمعلا كلذ ثاريإ عنملا ببس نأ رابخألا نم رهظيو

 .هرظن نم هحبق لوزي امدعب هيف رابكلا ديلقت لواحيو كلذ ملعتي يبصلا

 .ادثحب ءاضف نع ةجراخ رادقملا اذهب ةلاسملاو

 يف تارييغت ثادحإو دلولا ىلع هريثأت ىلع لدت ةياور كانه نكلو

 عامجلاو كايإ :لاق هنأ الكت رفعج يبأ نع يور دقف ةيثارولا تانيجلا

 ةهارك هللا لوسر نبا اي :تلق «كلاح فصي نأ نسحي يبص كاري ثيح

 قسفلا يف ًاملعو ةرهش ناك ًادلو تقزر نإ كنإف ءال :لاق .ةعنشلا

 20 ةرقبلا -'

 1077: هم :14لئاسولا 115 :ةمئالا بط -'
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 ... عامجلا يف ةمالسلا

 فورعملا ضرملا عون نم نكي مل نإو روجفلاو قسفلاو ,”روجفلاو

 .رخآ لحم هيف ثحبللو طابترالا ضعب هل ىرأ ينكلو

 نأ نم نكمتي نم وهو ,هنم زرحتملا يبصلا نع ربخلا انابنأ دقو اذه

 هنأ هلي ينلا نع يورم كانه نكلو هنع رّبعيو ىأر ام نيرخآلل فصي
 .”امهيلإ رظني دهملا يف يبصلاو هتأرما لجرلا عماجي نأ ىهن

 ناسنإ روضحب ةرحلا ةأرملا عامج _"

 اطوت نأ ىهن ُةيِيَي هللا لوسر نإف يراوسلا يف كلذ ىنثتسي دقو

 نيتأرما عم لجرلا مون ةحص مدع ينعي ال اذهو ,””ىرخأ تيبلا يفو ةرحلا

 ماني نأ سأب ال :لاق هنا انَكا رفعج يبأ نع يور دقف ءنيتبراج وأ

 رظنت ىرخألاو ةدحاو اطي ال نككلو ,"نيتيراج وأ نيتأرما نيب لجرلا

 ةرحلا عماجت ال :لاق هنأ ةظنقلا رقابلا نع يور امل ؛ءامإلا يف كلذ ىنئتسيوهيلإ

 ,0سأب الف ءامإلا يدي نيب ءامإلا امأف .ةرحلا يدي نيب

 اهربدتسمو ةلبقلا لبقتسم عامجلا _"

 يفو «”"ةلبقلا لبقتسم هلهأ لجرلا عصاجب نأ لِي هللا لوسر ىهن

 مايقلا لاح لابقتسالاب دوصقملاو اهربدتست الو ةلبقلا لبقتسست الو :ةياور
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 رمعلا لوطو ةحصلا .-......

 ًامئان امأو هندبلا ميداقم عيمجب ةالصلا يف لابقتسالا ريظن حضاو دوعقلاو

 .ةلبقلا ىلإ هالجر نوكي نأ ودبيف
 ؟ةيبطو ةيدام راثآ دوجول وأ ةلبقلل ًامارتحا يأ ؛يمارتحا يهنلا لهو

 ًاصوصخو ,هريغو يندبلا ررضلا ةدارإ ةيهيزنتلا يهاونلا يف يدنع لصالاو
 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف كلذ لعف نمف" لوألا ةياورلا ليذ يف نإف

 .نيعمجأ سانلاو

 نيبطقلا نيب ةيراحلا ةيسيطانغملا نيدايملا ريثأت نهذلا نع دعبي الو
 اهتيبطقو ةلبقلا ىلإ يهتني امم اهريغ وأ هتانوياو ندبلا ديدح ماظتناو

 .رابخألا نيب نم دافتسي امك نوكلا يف ةيراجلا تالاعفنالاو لعفلل ةيقيقحلا

 ةنيفسلا يف عامجلا 5

 نأ رهاظلاو ,'”ةنيفسلا يف عماجت ال :هلوق انقل قداصلا نع يور دقف

 ةيفيك يف رود اهمدعو اهدوجول يتلا ,رارقتسالا ةلاح درجو مدعل كلذ

 .رابخألا ضعب نم دافتسي امك ههبشو .دلولا ةمالسو ةفطنلا داقعنا

 مالتحالا دعب عاملا _ه

 ىتح ملثحا دقو ةأرملا لجرلا ىشغي نأ هركي :ُتَي هللا لوسر لاق

 الإ نمولي الف ًانونجم دلولا جرخف لعف نإف ,ىأر يذلا همالتحا نم لستغي
0 

 .10856م هل. :14لئاسولا 441١ 404 5ةيقفلا -'
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 11 مس ايست -.. عامجلا يف ةمالسلا

 كولسملا قيرطلا ين عامجلا 5

 قيرط رهظ ىلع هلهأ لجرلا عماجي نأ هِي هللا لوسر ىهن دقف

 دقو ,"”نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف كلذ لعف نمف .رماع

 ام كلذ نم رثكأ لمتجيو ءرظان رظنو رام رورم لامتحا كلذ ةلع نوكي

 .بولطملا يسفنلا رارقتسالا نادقف يف لخدي

 عبشلا ةلش ىلع عامجلا _

 ىلع نايشغلاو :نلتق امبرو ندبلا نمدهي ةثالث :اليكا قداصلا لاق

 ...”ءالتمالا

 عامجلا تاقوأ

 ةهوركملا لاوحالا نع مالكلا نع فلتخي عامجلا تقو نع مالكلا

 هركي اتاقوأ كانه نإف ءنامزلاو تقولا سفن دارملاو ؛عامجلا اهيف بولطملاو

 :عامجلا اهيف

 .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام ١_
 .قفشلا بيغم ىلإ سمشلا بيغم نم _'
 .سمشلا هيف فسكنت يذلا مويلا _*

 .رمقلا اهيف فسخني يتلا ةليللا 4
 .ةلزلزلا اهيف نوكي ناذللا ةليللا وأ مويلا 5

 7074: ح 94 :14لئاسرلا :44ا8ج 1 :؛هيقفلا -

 .1هت7ح 140 :14لئاسولا ,19617حا4) :14لئاسولا 44:4 556 :ديقفلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 دنع يي للا لوسر تاب دقلو .ةياور نم رشكأ يف كلذ عيمج درو

 ام ةليللا كلت يف هنم نكي ملف رمقلا اهيف فسكنا ةليل يف هجاوزا ضعب

 اذه ناك ضغبأ هللا لوسر ايدل تلاقف :حبصأ ىتح اهريغ يف هنم نوكي

 ةليللا هله هيف ترهظ ةيآلا هذه نكلو ءال :لاق ؟ةليللا هذه يف كنس

 وري نإَو ) :لاقف ًاماوقأ هباتك يف هللا رّيع دقو اهيف وهو ذئلتأ نأ تهركف

 ْمُهَتوَي أوُهَلُي هَح ْمُهْرَذَف موُكْرَم ٌباَحَس أوُلوُقَي اًطِقاَس آمل ني اًمشك
 .“ < َنوُقَعْصُي هيف ىذّل

 رارضأ دوجو لب باذعلا لوزن فوخو رابتعا درب تسيل ةيلمعلاو
 الفلا رفعج يبأ نع ةياور يفف دلولا ةمالسب طبترت بقاوعو ةميسج

 يي هللا لوسر اهنع ىهن يتلا تاقوألا هذه يف دحأ عماجي ال هللا ميأو :لق

 .”بحي ام كلذ هدلو يف ىريف أدلو قزريف ربخلا هيلإ ىهتنا دقو
 ملعلا ةروصب دييقتلاب كلا هللا دبع يبأ نع ىرخأ ةياور تحرصو

 هنم قزريف تفصو يتلا تاعاسلا هذه يف عماجي ال هللا ميأو لاق ءكلذب

 .”بحيام ىريف ثيدحلا اذهب عمس دقو أدلو

 رهشلا قاحم_5

 ملسيلف رهشلا قاحم يف هلهأ ىتأ نم :لاق ةئكا نسحلا يبأ نع
 ."دلولا طقسل

 40 - 44 :روطلا -“

 1810و 011ج 6 :14لئاسولا :طيسب توافتب 1741ح 49١ :/بيذهتلا 1ع 444 :ةيناكلا -'

 .197:1ح 24 :14لئاسولا :4409ح 40 #هيقفلا 1741ج 41١ 3بيذهتلا -_

 101:1 9١ :14لئاسولا :؟ح 214 :؟عئارشلا لثع ,5*66ح 1*4 :؟ءيقفلا ,؟ح 494 :ةيفاكلا -'



 .... عامجلا يف ةمالسلا

 ال يلع اي :لاق هنأ لكك يلعل ُيِيَي ينلا ةيصو يفام قاحملا رّسفيو

 دلو امكنيب يضق نإ هنإف ناموي يقب اذإ هنم ةجرد رخآ يف كلهأ عماجت

 ,"”هيدي ىلع سانلا نم ماثف كاله نوكيو نيلاظلل ًانرعوأ ًاراشع نوكي

 ."”امدعم نوكي :ىرخأ ةياور ينو

 رهشلا لوأ ةليل _#

 فصنلا ةليل 6

 رهشلا نم ةليل رخآ 5
 باتك ين اهيف مالكلا مدقت ةريثك كلذ نع ةيهانلا تاياورلاو

 يلع اي :لاق انتا ًايلع ياتي لا لوسر هب ىصوأ امانه ركذنو ,ضارمالا

 رخآ يف الو فصنلا ةليل يف الو لالهلا نم ةليل لوأ يف كلها عمابت ال

 كاذ ملو تكل يلع لاقف ؛لبخلا كلذ لعفي نم دلو ىلع فوختي هنإف ؛ةليل

 نم ةليل لوأ ين مهئاسن نايشغ نورثكي نجلا نإ :لاقف كَ للا لوسراي

 لوأ يف عرصي نونجملا تيأر اما :ةليل رخآ يفو فصلا ةليلو لالملا

 ,”هرخآ يفو هطسو يفو رهشلا

 ضرمب ىلتبم وأ ًانونجم دلولا جورصخ دنع ررضلا فقوتي ال دقو

 يلعل ُةيَي يبلا ةيصو يف نأ يور دقف .دلولاب كلذ ددحتي الو ,عرصلا

 نوئملا نإف «هرخآو هطسوو رهشلا لوأ يف كتارما عماجت ال يلع اي :التلتا

 507:4 4: :14لئاسولا 2844ج 08 :ديقفلا -'

 3031ج 518 :14لئاسولا كردتسم ,14 :ديفملا خيشلل صاصتتخالا-'

 19910 41 :14لئاسولا 1747ج 41١ 3/بيذهتلا :”ح 144 :ةةيفاكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ماذجلاو نونجلا نإف :ثلاث لقن يفو ,”اهدلو ىلإو اهيلإ عرسي لبخلاو

 .”اهدلو ىلإو اهيلإ عرسي صربلاو

 يأب دلولا لوصح مدعب قوثولا عفني ال ريخألا ريخلا اذه حص نإو

 سيلف ءًاضيأ ةجوزلا بيصي ررضلا نأ لجأل ,ةهاركلا عفر ين ناك ليلد

 ءاسنلا نم ريثك نيب ةرشتنملا نونجلاو ةباكلا ضارمأ نوكت نأ دعبتسملا نم

 .لمعلا كلذ لثمل ةلولعم

 «نيقيرطب لوقنم هنإف يناثلا ربخلاب قوشولا رادقم ةلكشملا نكلو

 عماجت الا هيف رخآ ريخ كانه اذكو ًارتاوتم نوكي دق دلولا نونج ربخ امديب

 ,”هلرلا طقسل ملسيلف هنإف هرخآ يف الو هطسو يف الو رهشلا لوأ يف

 .ةراملا رهشلا قاحم ةياور ةنيرقب ؛طقف هرخآ كلذب داري دقو

 هلرقل اهيف عامجلا بحتسي هنإف ناضمر لوأ ةليل كلذ نم ىنئتسيو

 .رابخألا هيلع تلدو'” 4 مُكبآَس لإ ُتفْرلأٍمايِضلأ ليل كَل لجأ 9:لاعت

 سمشلا رارفصا دنع ٠١_

 سمشلا رفصت نيح ةبانجلا هركأل ينإ لاق ةانكا هللا دبع يبأ نع

 .”ءارفص يهو علطت نيحو

 ه5 301 :قردصلا يلامأ -'

 255 ديفملل صاصتخالا -'

 1011ج 30 :14لئاسولا ١84ج 0:

 180 : ةرقبلا -'

 501414 54 :14لئاسولا ء185ح 4 :!هيقفلا -_



 1 -..... مامجلا يف ةمالسلا

 لاوز دعب هلعلو ءبرغت ام لبقو علطت ام لوأ راهنلا يفرط دارملاو

 دقو «بورغلا نيح رمحت نأ لبق اذكو غيبت نأ لبق ءارفص اهلدبتو اهترمح

 .رارمحالا وه رارفصالا نم دارملا نوكي

 بآرهش 1١_

 وه دارملاو ,””لهسملاو عامجلا هيف بنتي :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 .راضملا نم رهشلا اذه يف هنم راثكإلا يف امل هليلقت

 قفوملا عامجلا طورش

 ةلجعلا كرت ١_

 ةبعادملا ميدقتب كلذو حاكنلل نيحكانتملا سفن ايهتت نأ دبال

 يضقيل ينملا جارخإ ىلع ثحلاو عامجلا ىلإ لجرلا ردابي الو ,ةبعالملاو
 ندبلا نوكي ةبعادملاب هنإف ءاهترهش ضقت مل يهو ةأرملا نع موقيو هترهش
 ةيونملا ةزهجالا ىلع طغضلا نركيو ةيلمعلا ةسراممل ًادادعتسا رثكأ

 .ًاررض لقاو ًايهيردت

 الف ,ةجاحلل ًاءاضقو ًالازنتسا أطبأ ةأرملا نإف ىرسخألا ةيحانلا نمو

 نهيئاي الف هلها مكدحأ عماج اذإ :لق يبي للا لوسر نأ يور دقف

 ؟©ثّبلتيلو :مهضعب لاق «ثبليلو ثكميل ,ريطلا يتأي امك

 57 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع ,10074ح 409 :1لئاسولا كردتسم -'

 10140حم# :14لئاسرلا 1540ج 417 3/بيذهتلا ,؟ح 480 :ةيفاكلا -_



 رمعلا لوطو ةحصلا

 الف هلهأ يتأي نأ مكدحأ دارأ اذإ :ُِلْقَي نع ىرخأ ةياور ينو

 ."اهلجعي

 يف البكا يلع نع ىوري ثيرتلاو ثكملا بابحتسا ليلعت لاجم ينو

 نإف ؛اهلجعي الف هتجوز يتأي نأ مكدحأ دارأ اذإ :لق ةئامعبرألا ثيدح

 ."جئاوح ءاسنلل

 ةددعتم جئاوح ءاسنللف ةجاح هل ناك اذإ لجرلا نأ ىلع لدت يهن

 .ةبغرلا دومحو ةوهشلا غارفتسال لوطأ ةرتف ىلإ ةجاحب نهو

 مكدحأ نإ ؛لاق نا قداصلا مامإلا نع ةيورم ىرخأ ةلع كانهو

 مكدحأ ىتأ اذإف هب تئيشتل ًايجنز تباصأ ولف .هتحت نم جرختف هلهأ يتايل
 .رمالل بيطأ هنإف (ةبعادم) ةبعالم امهنيب نكيلف هلهأ

 ةأرملا ةرهش لاحفتسا :امهدحأ نارمأ ةياورلا اهركذت يتلا ةلعلاو

 .حيبق لمعل اهرطضتو اهيلع بلغت ثيحب هذه لاحلاو

 دلو بيطا ةزهجالا ؤيهتو ةبعادملا قبس عم ةيلمعلا نوك رخآلاو

 .لمكأو

 ؟ال وأ ةبولطم يه له عامج نود نم ةبعالملاو ةبعادملا سفن ىقبتو

 اهتبعالمو ةجوزلا ةبعادم بابحتسا يف هسأرب ًاباب يلماعلا رحلا دقع

 .لطابلا نم وهللاو بعللا نم هريغ ناك اذإ ةقحلا رومألا نم اهّدعو

 14 هال/ :هيفاكلا يهنأ

 50185 م5 :14لئاسرلا 380 :لاصخلا -'

 4409م 506 5هيققلا نع 1018ج 85 :14لئاسولا -*



 ..... عامجلا يف ةمالسلا

 ةثالث يف الإ لطاب نمؤملا وه لك :لآق ِلتَي للا لوسر نأ يور دقف

 نكلو ,"”قح نهنإف هتأرما هتبعالمو سوق نع هيمرو .سرفلا هبيدأت يف

 مدع دارملا نوكي نأ نكمملا نم نإف ؟لطاب هلوق وأ قح هلوق ينعي اذام

 بترثي «ةثالثلا هذه ىوس بعللاو وهللا نم ءيش ىلع عفان رثأ بترت

 نع فكلاو دلولا لوصح لثمو .لمعألا ةلوازمو لاتقلل ؤيهتلا اهيلع

 لاعتو هئاحبس هلل ةيبولطملاو ةيبوبحما دارملا نوكي نأ نكمملا نمو ؛مارسحلا

 .اهكردن ال دق ةديدع تاكالمل

 ينلا رومالا نم ةجوزلا ةبعالم دعت رابخألا ضعب نأ فيرظلاو

 ءيش سيل :لاق هنأ نك هللا دبع يبأ نع يور دقف ؛ةكلالملا اهرضمت

 رّسفي اذام نكلو ,”هلهأ لجرلا ةبعالمر ناهرلا الإ ةكلالملا هرضمت

 وأ اهرمأل مهدوهش وه مهروضحو هتيمهأ ينعي لهف ؛ةكلالملا ررضح

 اذه يف لامعأو ماهم مهنو اهيلع نونيعيو ةيلمعلا هذه يف نولخدتسي مهنأ

 .ةيلوقعم رثكأو بيرق ريخالا لامتحالاف ,لاحلا
 اهرادقمو ةبعادملا ةيبولطم _'

 ةكرحملا لعفألاو تاكرحلا ةماع وه ةأرملا ةبعالمو ةبعادملاب ددصقملا

 .نييدثلا زمغ كلذ يف ام مهأو زمغلاو ليبقتلاك ةوهشلل

 رثكتو اهبعالت ىتح ةأرما عيماجت الو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 عمتجاو اهتوهش تبلغ كلذ تلعف اذإ كنإف ءاهييدث زمغتو اهتبعالم

 14017ج 1789 :1؟لئاسولا ,ةهح ١00 5بيذهتلا ,)؟ح 60 :ةيفاكلا -'

 51611ح 183 :1؟لئاسرلا ١٠1ج 44 :ةيفاكلا -'



 اهينيعو اههجو نم رهظت ةوهشلاو اهييدث نسم جرخي اهءام نال اهؤام

 .”اهنم هيهتشت يذلا لثم كنم تهتشاو

 اهينيعو ةأرملا هجو يف ةوهشلا روهظ وه اهرادقمو ةبعالملا يف دحلاف
 رادقمب عامجلل ةيغرلاو اهدنع ةرهشلا لوصحو امهئاعلو اهرارمحا يأ

 تعقو اذإ يأ عامجلل ةلاح لضفأ يهن نيتوهشلا لداعت يأ ءكتبغر

 .ةوهشلا ىلع ةوهشلا

 بسانملا لاحلا رايتخما _"

 قورعلا ءالتماو بارشلاو ماعطلاب ةدعملا ءالتما عم عامجلا دمحُي ال

 لكأ دعب ليللا لوأ عامجلا دمحي ال كلذلو ءاهخافتناو اهروهظو مدلاب
 دمختو ماعطلا مضي ام دعب ليللا رخآ رظتني نأ ضورفملاو ءءاشعلا ةبجو

 ماعطلا ةرق هصاصتماو راهنلا باعتأ نم ندبلا ةحارتسا دعبو قورعلا

 لصحت ينلا ةلاحلا هذه لوصح ره مهملاو ,عامجلا ةيلمع ةسراممل هؤيسهتو

 .صصختو ممعت ةلعلا نأل راهنلا يف تلصح ول ىتح ليلا رخآ

 الو ًافيص ليللا لوأ نم ءاسنلا برقت ال :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 هنم دّلوتيو ,درمحم ريغ وهو ,ةثلتمم نوكت قورعلاو ةدعملا نأل كلذو اتش
 فعضو قتفلاو ريطقتلاو ةاصحلاو سرقتلاو ةوسقللاو لافلاو جنلوقلا

 ندبلل حلصأ هنإف ؛ليللا رخآ يف نكيلف كلذ تدرأ اذإف «تقرو رصسلا

 ."امهنيب هللا يضقي يذلا دلولا يف لقعلل ىكزاو دلولل ىجرأو

 ٠6 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع 1784ج 71! :14لئاسولا كردتسم -“

 .018 ةيقل اضرلا بط نع 179 :ةةراحبلا -'



 تيس عامجلا يف ةمالسلا

 .ةثلتمم قورعلاو ةلعملا نوكت نأ ذبحها نم سيلف عامجلا تدرأ اذإف

 ًادوجوم ماعطلا نوكي لب ماعطلا نم ةغراف نطبلا نوكت ال نأ روصتاو

 بلقلا نوكي اهدنع ,هتوق ندبلا صتمي نال ًائيهم نوكيو مضهُي امدعب اهيف

 .ماعطلا مضه ةيلمع نم حارتسا دق

 عامجلا دعب ةعفان لامعأ

 ؟هتقو بولطملا لمعلا ره امف عامجلا لمع نم تغرف اذإ

 مايقلا ىلإ ةردابملا مدعو عاجطضالا وه بولطملا لوألا لمعلا ١_

 الو كافق ىلع نمانت الو كنيمي ىلع عجطضت لب .ةرشابم سولجلا وأ ًاسأر

 يف ةيقبتملا ينلا ةلضف عوجر ىلإ يدؤي افقلا ىلع مونلا نإف كراسي ىلع
 ضارما ضعبو تاتسوربلاو رصحلا ضرم هئارسإو اهددرتو ليلحإلا
 ,ةناثملا

 لوبتلاو ءالخلا تيب لوخد ىلإ ردابتو ضهنت ًاليلق ثكمت ام دعب _"
 .اهتاعبت نم نمأتو ينملا ةلضف جرختل ناكمإلا دهج كلذ ةلواحم وأ

 جورخ لجأل ءندبلا ةماع لسغو جرفلا ةيقنت وه رخآلا لمعلاو _'"

 ةلاحب دسجلا اهعم نركي ةبانج ةرعش لك تحت نأو ندبلا عيمج نم داوم

 .ريهطتلاو لسغلا ىلإ جاتحي

 فيضأ اذإو ريخأت نود نم لاستغالا دعب ىفصملا لسعلا برش _.:

 تباصأ يتلا رئاسخلا ضيوعت لجأل كلذو ءلضفأ وهف يئايموملا هيلإ

 املا نم هدقف ام لح لحي ينلا هاملا دّلوتيو لمعلا كلذ ءارج ندبلا



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 الو ًامئاق مقت الف (عامجلا) كلذ تلعف اذإ :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 نم تغرف اذإ لوبلل ضهنا مث هكنيمب ىلع ليمت نكلو ًاسلاج سلجت
 نم برشاو لستغا مث ؛لاعت هللا نذإب ةصحلا نمأت كنإف .ائيش كتعاس

 هنإف ةوغرلا عوزنم لسعب وأ لسعلا بارشب يئايموملا نم ائيش كتعاس

 .””كنم جرخ يذلا لثم ءاملا نم دري

 .59 ةةيبهذلا ةلاسرلا نع 1791ج 5:4 :14لئاسولا كردتسم -'



 بيا .... مامحتسالا يف ةمالسلا

 مامحتسالا يف ةمالسلا
 كش الو «نيغلابم انسلف ةمالسلا ثلث وه مامحتسالا نأب انلق اذإ

 ةمالسلل ىنعم الف .ةيسيئرلا اهتاموقمر ةيساسألا اهناكرأ دحإ هنأ

 هطورش نايبو مامحتسالاو مامحلا ةيضق حرط الول اهنع ثيدحملاو

 ىلع بترتي امو «كلذ رادقمو هنم ةدافتسالاو هلوخد ةيفيكو هتسدنهو

 رارسالاو مكيلا ضعبب ةطاحإلل تالواحم ىلإ ةفاضإلاب راثآلا نم هلوخد

 .سانلا ىلع ىفخت دق يتلا

 هلوخد موزلو مامحلا عفانم مهيلع ىفخب ال مويلا ةيرشبلا لعلو

 نع بزعي الو «نردلاو خاسوألا نم هريهطتو نيديلا لسغو مامحتسالاو

 ًاصوصخ ةماع ةروصب عمتجملو صخشلا ةمالس ظفح يف هرود مهنامذأ

 هدئاوقب مهتفرعم نكلو ندملل ةيناكسلا ةفاثكلا ديازتو رشبلا ندمت دعب

 .ةصقان ةيحصلاو ةيبطلا

 ًاماع ةثامعبرأو فلأ لبق ةيْتَي يبنلا فوسقو يف ةربعلاو رخفلاو

 امدنع ,”«مامحلا عضوم معن» :لوقيل حدام الو ركذ مامحلل نكي مل امدنع

 لقيو هانعلا هيف رثكي مامحلا تيبلا سثب لوقلا ةنسلألا ىلع لوادتملا ناك

 ,ءايبحلا هيف

 .ايحلاب بهذيو رتسلا كتهي مامحلا تيبلا سئب :مهوق وأ

 1581ج :!لئاسرلا ,1097/ح 208:1بيذهتلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 تيبلا معن :لوقيو يو يبلا عباتي :ةكا نينمؤملا ريمأ ناك امئيب

 مامحلل ديجمتلاو حدملا اذه رمتساو ءنردلاب بهذيو .رانلا رّكذي مامحلا

 مامح هل ناك الكا رقابلا مامإلا نإ ليق ىتح 1 تيبلا لهأ يف هراثآو

 .”ةنيدللب

 ؟مامحلا وهام

 راحلا تيبلا نوكي نأ دعبتسن الو .راحلا تيبلا وه لصالا ين مامحلا

 تناك ام لب ءفراعتملا نم رثكأ هترارح تناك اذإ كلذو .ةماع ةروصب ًاعفان

 اذإ الإ نوكي ال كلذ نإف ,رانلا ركذي هنأب ةمئألا لوق ليلدب ةطرفم هترارح

 هذهب يذلا تيبلا نإف منهج رانب انركذي ثيحب ًادج ةيلاع ةرارحلا تناك

 هتفص نم نوكي ام هب دوصقملاو ,مغلبلا ةباذإ اهنم ةصاخ راثآ هل ةباثملا

 لوبذ ىلإ يدؤي امم مدلا قورع دادسنا اهنمو دسجلا ةيويح ةلقرعو دومجلا

 دماج دراب رهف ؛صخشلا نوكت يف داسفلا لوصحو ىوقلا فعضو دسجلا

 .هانفلا نوكي هدربو هدومجبو

 رمأ مامحلا لوخد دارأ اذإ ناك ذاتك رفعج نب ىسوم نأ كلذ ديؤيو

 نوقليف نادوسلا هلخدي ىتح هلوخد هنكمي ال ناكف اثالث هيلع هل دقوي نأ

 .”مئاق ةرمو دعاق ةرمف هلخد اذإف دوبللا هل

 .ةئيزلاو فيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم ١باب 701 :!لئاسولا رظنا -'
 فرصلا نم عونصملا طاسبلا وهو ديل عمج دربللاو ؛1495ح 187 :1لئاسولا .١ح 4*4 :3يناكلا 3

 .رعشلا وأ



 1 5 ...... مامحتسالا يف ةمالسلا

 ناك صاخ مامح وه ةماتلا ةمالسلا هنم بلطت يذلا مامحلا نكلو

 ىلإ هميلعت عجري نأ يغبني ةصاخ ةسدنهو صامخ ساسأ ىلع سسؤي

 ةمالس ىلإ هلوخد يدؤيو ةعبرألا عئابطلا ساسأ ىلع سسؤي هنأل هايبنالا

 .ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف دوجوم مويلا هريظنو ,هعئابط لادتعاو ندبلا

 :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاجام هتفصو .ةيمومعلا تامامحلا يهو

 عئابط عبرأ لثم تويب عبرأ دسجلا بيكرت ىلع بكر مامحلا نإ

 «بطر راح ثلاثلاو «بطر دراب يناثلاو ,سباي دراب لوألا تيبلا :دسملا

 ."سباي راح عبارلاو

 نم ةغتقل اضرلا مامإلا مالكو ةياورلا هتنمضت يذلا اذهف يمعزبو
 غيلبتلاو اهيلإ راظنألا تافلإ يغبني يتلا ةنيمثلا مكيملاو ةميظعلا رارسألا

 مامحلا ءانب ىلإ رشبلا حوزن عم ًاصوصخن ,مومعلا ةمالس ظفح لام ين اهل

 جمد ىتحو دحاو ثيب وأ مامحلاو عزسملا نيتيبب ءافتكالاو رودلا لخاد

 .ادحاو اتيب امهلعجو ءءالخلا تيب عم دحاولا مامحلا

 نع اولدعي ال نأ مامحلل تويب عبرأ ذلختا نم نينكمتملا دشرن اننإف

 تادعملا جز نم ريثكب لضفا وهف ءكلذب مهتمالس اورتشيلو ءككلذ

 .نكمأ ام لكب هقيوزتو دحاو تيب يف ةديدجلا

 يغبنيف ؛سانلا رثكأ رود هل عستت الو نكمملا نم كلذ نكي مل اذإو

 ,ةعبرألا تويبلا كلت تافص عمجي ثيحب نيتيبلا وأ دحاولا تيبلا ميمصت

 5٠ :ةيبعذلا ةلاسرلا نع 464ج 59/6 :!لئاسولا كردتسم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ثكمب ًافاج ًادراب ةرات مامحلا لعجُي نأب ةثيدحلا ةينقتلاب ةئاعتسالاب كلذو

 هراخبلل ةدّلوملا ةزهجألا نم ةدافتسالاب ًابوطرم ًادراب نوكي مث .ناسنإلا هيف
 لك يفو ءوينابلا هيف لعجتو ًاناج ًاراح مث .ابوطرم اراح نوكي اهدسبو
 نمضيو هعئابط لدتعتل ًاليلق ناسنإلا ثكمي لاوحألا كلت نم ةدحاو

 .هتمالس

 نم برقي وهف ةنوسلا'ب ىمسي اميف الإ كلذ دجن ال مويلا انلعلو

 ريشنس يتلا تارييغتلاو تاليدعتلا ضعب ىلإ جاتحي هنأ ريغ .ههبشيو كلذ

 .اهيلإ

 مامحلا دئاوف

 ةظحالم عم ًاصوصخ ,روصتن امم رثكأ ةريثك مامحلا دئاوف نأ ردبي

 ةرملاو مدلاف ءادلا امأف ةثالث ءاودلاو ةثالث ءادلا :لع لوسرلا لوف

 ,"”يشملا ةرملا ءاودو ؛مامحلا مغلبلا ءاودو ؛ةماجحلا مدلا ءاودف مغلبلاو

 مسقتو رومأ ةثالث ءاودألا عيمج أشنم لعجت ام دعب ءاودلا ثلث هدعت يهف

 هجالع يذلا مغلبلا اهدحأ يتلا اهئشانم رابتعاب ماسقأ ةثالث ىلإ ضارمالا

 .مامحلا وه يلصألا

 ,ةيبهذلا ةلاسرلا يف اع اضرلا مامإلا اهركذي ىرخخا دئاوف كانهو

 ىلإ يدؤي :ةميظع هتعفنمو :مامحلا ةسدنه يف راملا مالكلا بيقع لاق دقف

 ,رابكلا ءاضعالا يوقيو هقورعلاو بصعلا نيليو كرولا يقنيو .لادتعالا

 ,196عل) :!لئاسولا 144ج 15١ :ةهيقفلا -



 ... مامحتسالا يف ةمالسلا

 ىلإ جاتحت عفانملا كلت نم ةدحاو لكو .”نفعلا بهذيو ءلوضفلا بهذيو

 «ميظع ىنعم اه يمالسإلا بطلا يف لادتعالا ةملك نإف .لمأتلا ضعب

 ةرملا) عئابطلا ضعب ةبلغ نم نوكت امنإ ضارمألا نأ ىلإ بهذن اننال

 «نهيلع اهتاليزو اهنارقأ ىلع (مدلاو مغلبلاو اهيعونب

 ةعبرألا عاونألا هله هب تلدتعا دسج اميأ :يسدقلا ثيدحلا يفف

 صقنت الو ديزت ال ًاعبر ةدحاو لك تناكو هماوقو هكالم اهتلعج يتلا

 نهترهقف نهيلع ةدحاو نهنم داز نإف ,هئايدب للتعاو هتحصص تلمك
 اذإو «تداز ام ردقب اهتيحان نم مقسلا ندبلا ىلع لخد نهب تلامو

 «نهتن راقم نع زجعتو نهتقاط نع فعضت ىتح نهنع لقت ةصقان تناك
 "رجلا

 عصضوم لمشيف نيذخفلا قوف نوكت يتلا ةقطنملا يهو كرولا ةيقئتو

 تاحشرتلا اهيف عمتجت يتلا ةيناخلا عضاوملا نم امهب طيمي امو نيتروعلا
 ,ةراملا ةيقنتلاو ةيلختلا لوصأل سانلا ةياعر مدع عم ًاصرصخ .ةنوفعلاو

 رمت ال دقف ؛اهرّدقت ةعرسو اهررهظ مدعو اهرانتسال ريثكلا اهنع لفغيو

 مامحلا لوخد دعبو ,ديدج نم رذقتتو الإ ةيقنتلاو ةيلختلا ىلع قلافد

 ,ةقطنملا ايابخ عيمج ةيقنتل ةيعيبط ةليسو دسجلا ةماع لسغو مامحتسالاو

 امو دودلاو تانوفعلاو ضارمألا نم ريثك نم ةمالسلا نمضي يذلا رمالا

 ,ههباش

 5 :ةيبعذلا ةلاسرلا نع 468 706 :1لئاسولا كردتسم -'

 1٠١:1 عئارشلا للع -'



 عيمجلاو رابتعالا رظنب ذخؤي مل رخآلا وهف ءبصعلا نييلت اماو

 مدقي قا اضرلا مامإلا نكلو اهبقاوعو نييارشلا بلصت نع ثدحتي

 نم دافتسملا نإف «هتيمهأ مظعب رعشي امن قورعلا نييلت ىلع بصعلا نييلت

 ًاصوصخ ,ندبلاب راض ءهرسفن ىنعم يلب هبلصتو بصعلا رتوت نأ رابخألا
 ام نايرج ليهست ىتحو ؛يبصعلا زاهجلا ضارمأ نم هريغو يبصعلا زاهجلا

 سيلف سكعلابو غامدلا ىلإ تازاعيإلا لقتنا نم باصعالا يف يرمب

 رثأ ىلع لاقتنالا لقرعيو قيعي ام اهيف ثدحي مدلا قورع لثم يهف .ًاديسب

 .ةيبصعلا ندبلا تايلاعف

 لوحد نأ رّدقأ ينإف -مدلا قورع اهلعلو - قورعلا نييسلت اماو

 عفان ًادج ةيلاع هترارح تناك اذإ ًاصوصخ انركذ ينلا فصولاب مامحلا

 نييلت نإف ؛بسلقلاو قورمعلا ةمالس يف داجج رود هلو :ةيومدلا ةرودسلل

 نال ةداع اهيف بسرتي ام بسرت مدعو اهبلصت نود ةلوليحلا ينعي قورعلا

 نم تانوهدلاو دئاوزلا نم ريثكلا جورخ ىلع يدؤت مامحلا ةرارح

 ةدوربلاو مدلا بيذت ةرارحلا نأل .مدلا تارثخت بيوذتب موقت امك ,ندبلا

 ذاختا نأ يه .ةجيستنب جورسخلا نكمي كلذبو دوهشم ره اسك هدمت

 تامامحلا اهب نوكت يتلا ةفصلاب نوكت ال يتلاو تويبلا يف تامامحلا

 ةيبلقلا ضارمألا عويش يف مهاس دق .راخبلاو ةرارحلا نم ةيمومعلا

 تاملك ءارو نمكي ام رادقم فرعن كلذبو .ةريخألا ةنوآلا يف ةيقورعلاو

 .ةريبكو ةميظع مكحو رارسأ نم ةريصقلا ةمئالا



 ...... مامحتسالا يف ةمالسلا

 لوصو ليهست ةصقب هليدحت نكمي الف .رابكلا ءاضعألا ةيوقت امأو

 ؛ىوقتتل اهيلإ نيجسكوالاو ءاذغلا لوصوو رابكلا ءاضعالا ىلإ مدلا

 ,مظاعتتو

 ةماع ندبلاو مدلا لوضف ةدارإ مولعملا نمف ءلوضفلاب هياهذإ امأو

 ىلع دعاست مامحلا ةرارح نإف لوبلا وأ يمضه لا زاهجلا لوضف سيدو

 لالخ هيلع تعمتجا ينلا لوضفلا جورخو تاماسملا حتفو ندبلا قّرعت

 ةتئافلا مايألا

 فالخب هرهاظ ىلع عمتمي ام دوصقملاف دسجلا نم نفعلا هباهذإ اأو

 ءارس ندبلا ىلع عمتجي ام نفعلاو ,ندبلا لخاد نم جرخت اهنإف لوضفلا

 .ةحئارلا هيرك نوكيو جراخلا وأ لخادلا نم هؤشنم ناك

 ناك ول :لاق :ًاضيأ نق اضرلا مامإلا نع ةيورم ىرخأ ةدئاف كانهو

 بيطلا كلذكو ءبايثلا نم نيللاو ديزي زمغلا ناكل ندبلا يف ديزي ءيش

 .هامحلا لوخدو

 يف ديزيو ندبلا نمسي ًاًبغ مامحلا لوخد نأ ىلع ةرفاظتم تاياررلاو
 .يتايس امك ال امويو معن موي ينعي محللا

 :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج دقف ةريطنللا مخلبلا ةنايز جلاعي وهف اذكو

 ًائيش ةركب موي لك لكأيلف هصقنيو هندب نم مغليلاب بهذي نأ دارأ نمو

 ."”ءاسنلا ةعجاضمو مامحلا لوخد رثكيو فيرحلا شراومللا نم

 8/506 :!لئاسولا كردتسم 717 يقل اضرلا ةفف -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 مامحلا لوخد رادقم

 يصويو مامحلا لوخدو ةفاظنلا ىلع ثحي مالسإلا نأ فورعملا

 نم ينعأ ,عوبسأ نم رثكأ كلذ رخؤي ال نأ ىلع ةرم نيموي لك يف هلوحدب

 الإ موي لك مامحلا لوخد يف بري ال تقولا سفن يفو ؛ةعمجللا ىلإ ةعمجلا
 لقا نسحلا يبأ نع يور دقف .ةنمسلا جالع ةلاح لثم ةصاخ تالاح يف

 محش بيذي موي لك هئامدإو ؛محللا رثكي ءال مويو موي مامحلا :لق هنأ

 .”نيتيلكلا

 ىلع تلخدف ,يمحل بهذ ىتح تضرم :لاق يرفعجلا ناميلس نعو

 مزلا :لاق ,ىلب :تلقف ؟كمحل كيلإ دوعي نأ كرسيأ :لاقف اتتلا اضرلا

 ”لسلا ثروي هئامدإ نإف هنمدت نأ كايإو كمحل كيلإ دوعي هنإف ابغ مامحلا

 ال مويو معن موي وه بغلاو ؛محللا لاوزو فعضلا وه لسلاو '

 مامحلا لخديلف ًامحل لمحي نأ دارأ نم :ناميلس نع ىرخأ ةياور ينو

 ."'موي لك لخديلف محللا ريثك ناكو رمضي نأ دارأ نمو موي بغيو ًاموي
 هنأو ؛موي لك مامحلا لوخد يف راضم دوجو نع ثدحتت ةياورلاف

 ددغ يه هب دارملا نأل «ندبلا ةوق فعضي يذلا رمألا نيتيلكلا محش بيذي

 4١ ةةيبعذلا ةلاسرلا نع 444ح 190 :!لئاسولا كردتسم -'
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 مامحتسالا يف ةمالسلا

 ندبلا ىوقني يتلا يهو (نيلانردالا) ددغ ىمست نيتيلكلا قوف نوكت

 نم لقأ الو هببس وأ لازحلا وهو .لسلا ىلإ يدؤي وهف اذكو ههتازارفإب

 داربتسالا ضرعم يف امهلعجي ثيحب ةرضم هيفو محشلا نم نيتيلكلا ةيرعت

 .باهتلالاو

 عبرألا وذ مامحلا وهو :مايألا كلت يف فراعتملا مامحلا وه دارملا لعلو

 ةدارإ عم ةرارحلا ةديدش هنم ةعبارلاو ةثلاثلا ةفرغلا نوكت يذلا فرغ

 تامامحلا لمشي ال دقو اهب دتعم ةلمل فرغلا نم ةدحاو لك يف ثكملا

 «شودلا تحت ةعيرس ةلسغب سانلا اهيف يفتكي يتلا تويسلا يف ةدوجوملا

 تامامحلا يف ىتحال ًامويو موي لوخدلا ينعأ كلذ ةياعر لضفالا نكلو

 .رودلا يف ةدوجوملا

 نيئرم موي لك الو موي لك مامحلا لوخد ذبغنا نم سيل هنأ ةجيتنلاو

 هريخأت مدعو موي هكرتو موي هلوخد ره ماودلا ىلع لضفالاو ؛ثالش وأ

 تافظنم لا لامعتساو لماكلا لسسغلا نع هلك اذه .عوبسأ نم رثكأ

 .يتايس امك هريغو كيلدتلاو نيهدتلاو ريقاقعلاو ردسلاو تامقعملاو

 ةمئالاو ُلِلو يبلا اهب يصوي ندبلا ةماعل ةعيرس تالسغ كانهو

 اهيف بغرمو ةئلبحم اهنمو اهم دبال اهنم ةفلتخم تالاحو ةفلتحم تاقوأ يف

 ,ةراشإ اهيلإ ريشن نحو

 رأ «بابسألا نم ببس يأب ينملا جورخ دعب يأ .ةبانجلا دعب ١_

 .ريد وأ لبق ؛جرف يف باقيإلا



 يللا لوطو ةعضلا تيس عدد

 لك هارت يذلا مدلا وهو ضيحلا نم هاقنلا دعب ةأرملا لستغا _"

 .ةرارحلاو عذللا هيف امم اهريغ وأ اهتداع مايأ رهش

 ال ينلاو درابلا رفصالا مدلا ىرت يتلا يهو .ةضاحتسملا لاستغا _"

 رطقت مو ةنطقلا سمغ اذإ بلاغلا يف ًاقيقر نوكيو عذل الو عفد هل نوكي

 ثالث مويلأ يف لستغت ةنطقلا نم رطق اذإو .ةرم موي لك اهندب لسغت
 ,هاسملاو رهظلاو حابصلا يف ,تارم

 ,مدلا عاطقنا دعب ءاسفنلا لاستغا -4

 .تيملا لسغي نأ ليقو درب دعب ًاتيم سم نم لاستغا 5

 مامحلا لوخد تقو

 قيرلا ىلع مامحلا لخني له .مامحلا اهيف لخخدي يتلا ةلاحلا هب دارملا

 ؟كلذ ريغ وأ عبشلا ىلع هلخدي وأ ًاعلاجو

 ءالتمالاو عبشلا ىلع مامحلا لوخد ذبحي ال هنأ رابخألا نم دافتسمملا

 امبرو ندبلا نمدهي ةئثالث :ةنكلا قداصلا لق لق هنإف ,ماعطلا نم طرفملا

 ةنطبلا ىلع مامحلا لوخدو (ففجملا محللا رهو) باغلا ديدقلا لكأ :نلتق

 ."”زئاجعلا حاكنو

 نإف "”ماعطلا نم ئلتمم تنأو هلخدت الو :ىرخخأ ةياور هرّسسفتو
 .لكألا نم طرفملا ءالتمالا يه ةنطبلا

 1406م 509/ :!لئاسولا :5*«ح 117 1ئهيففلا ح76 3يناكلا -_

 145 حاتا/ :1لئاسرللا ,هح 440 :1يفاكلا -'



 1 مامحتسالا يف ةمالسلا

 هراخبلاب عولتمملا ةرارحلا ديدشلا مامحلل يه ضراوعلا هذه لعلو

 .لقأ نوكت دق رودلا تامام ينو ,ةيمومعلا تامامحنك

 تناك اذإ ,عوجلاو قيرلا ىلع لوخدلا ةيحالص نع مالكلا ىقبيف

 لح لوخدلا ةروطخ هيف سيل نكلو دومحم ريغ رخآلا وهف .ةغراف ةدعملا

 يور دقف ,مامحلا هلوخد لبق اثيش ناسنإلا لكأي نأ بسانملا نمف «ءالتمالا

 كفوج يفو الإ مامحلا لخدت ال :لاق هنأ كلذ ةلع يف ةنكا هللا دبع يبأ نع

 ."ندبلل ىوقأ وهو ,ةدعملا جهو كنع ىفطي ءيش

 لاجم يف دهجلا لثبو ةيلاعفو كرحت ىلإ ةجاحب مامحلا لوخخد ناك امل معن

 ميش ولو هيوقيو هدنسيام ىلإ جاتحا ًابلاغ خاسوالا ةلازإو ندبلا فيظنت

 ,ماعطلا نم ريسي
 لوخد دارأ اذإ ناك هنأ :ةقا هللا دبع يبأ نع ىرخأ ةياور ينو

 قيرلا ىلع هنإ نولوقي اندنع سانلا نإ :هل ليقف هلكأف ائيش لوانت مامحلا

 ةرارح نكسيو ةرارملا ئفطي هلبق ءيش لكؤي لب ال :لاق ءنوكي ام دوصجأ

 اولخخدت ال :لاق كا رفعج نب ىسوم نسحا ابأ مامإلا نأ ىتحو .”فوجلا

 .”ائيش اومعطت ىتح هولخدت الو ,قيرلا ىلع مامحلا
 عبشلا ىلع مامحلا لوخد نم ديدشلا ريذحتلا انظحال انه لإن

 ماعطلا نم فوجلا ولخو قيرلا ىلع هلوخد نع قلطملا يهنلا اذكو ؛طرفملا

 1497 399 :1لئاسولا .هح 48 ”يفاكلا -'

 1607 599 :1لئاسولا 344/ يفاكلا -'

 .1444حا8/ :!لئاسولا 786ج 113 :!هيقفلا -"



 زبخملا نم ةرسكلا لثم ًائيش ناسنإلا لكأي نأ يه ةلاح لضفأ لعلو ايئاهن
 لب «تاميقل زواجتي ال رخآ ماعط يأ وأ ,ىولحلا وأ رمتلا نم ًائيش وأ

 رايخلب نوكيو ؛طرفملا عبشلا دح غلبي ال نكلو عبشلا ىتح لكالا هنكميو

 ؛عبشلا دح ىلإ رثكأ وأ نيتمقل وأ ةدحاو ةمقل لكأي نأ نيب

 نم ًايئاهن فوجلا ولخ يف ةنماك ءارمحلا طوطخلاو رطخللا ىقبيو

 امهف ؛ىرخأ ةيحلن نم ءالتمالا ةدشو طرفملا عبشلا يفو ؛ةيحلن نم ماعطلا

 .ناروظحملا

 ىلع وأ قيرلا ىلع مامحلا لوخد اهيف لضفي ةصاخن تالاح كانهو

 نأ فورعملا نإف هيف ررضلا دوجو نم مغرلا ىلعو ةيجالع ةلاحك ؛عبشلا

 دارأو ندبلا يف مغلبلا ةبسن تداز اذإ كلذو ,رارضألا نم ولخي ال ءاودلا

 لوألا نإف ؛اهدامحإ دارأو ةّرملا هب تجاه وأ ؛هصافنإو هنم صلختلا ناسنإلا

 دارأ اذإ نيدبلا اذكو ؛عبشلا ىلع هلخدي يناثلاو نيرلا ىلع مامحلا لخدب

 قيرلا ىلع هلخدي لوألا نإف هلازه جالع دارأ اذإ ليزفلاو هنمس جالع

 .عبشلا ىلع هلخدي يناثلاو

 مامحلا لمخد نم :لاق هنأ الكا قداصلا نع ماطسب انبا هاور ا كسلذو

 نأ ثدرأ نإو ءةرملا ىقنأ لكالا دعب هتلخد نإو ؛مغلبلا ىقنأ قيرسلا ىلع

 كمحل نم صقني نأ تدرأ نإو ءكعبش ىلع مامحلا لخداف كمحل يف ديزت

 .”قيرلا ىلع هلحداف

 اج 104 :هاراحبلا 598 :1لئاسولا 57 :ةمئالا بط -



 ... مامحتسالا يف ةمالسلا

 لوانت دعب قيرلا ىلع مامحلا لوخد نم مامإلا دارم نأ لمتحما نسمف

 نوكي الف طرفملا عبشلا دح غلبي الام عبشلا نم هدارمو ءنيتمقل وأ ةمقل

 .ةراملا تاياورلا يناني دق هنكلو ءررض نيتلاحلا يف هلوحخد يف

 ىتحو عبشلا ةلاح اذكر ًايئاهن ماعطلا نم فوجلا ٌولخ ةدارإ لمتجيو

 ىتح وأ ؛جالع وه تقولا سفن يف هنكلو انلق امك ررض هيف نوكيو طرفملا

 صقنيو دسجللا بيذي قيرلا ىلع مامحلا نإف ؛لاوحألا كلت يف راض ربغ

 محللا ديزي عبشلا ىلع مامحلاو ,نيمسلا رضي ال اذه لثمو ,محللا

 .ليزحلا رضي ال اذهو ندبلا لقثيو

 ةدافتساو مغلبلا ءاقثإو ةرملا ءاقنإو ةرارحلا ءافطإ نع ثيدحلا ىقبيو

 لوصحو ةرملا ءاقنإ نيبو لازلا لرصحو مغلبلا ءاقنإ نيب ةقالع دوجو

 ساسحإ وه همهفن ام ةياغ لعلو .ةيرظنلا زيح يف كلذ ريغو ,ةنمسلا

 قيطي ال ثيحب تالاحلا ضعب يف راحلا مامحلا لوحشد دنع فوجلا يف ةرارصملا

 سلا اذه يفني هذه لحلاو ماعطلا نم ءيش لكأ لعلو هيف ءاقبلا ناسنإلا

 .ةراح اهنإف ةرملا يهو يساسألا اهببس ةلازإ دعب ةرارحلل هلافطإ ىنعمب

 ةرارح ًادئاز قورعلا يف مدلا ناصقن نأ لثم تالداعملا ضعب ىقبتو

 اذكو ؛محللا ناصقنو ةماع ندبلا نم وأ اهنم مغلبلا جورخ يواست طيخلا

 ,محللا ةدايزو ةرملا هافطإ ىلإ يدؤت طيحنأ ةرارح ًادئاز قورعلا ءالتما نأ

 لجأ نم ةرمتسم ليلاحتو ةبرهت ىلإو ءاصحإ ىلإ ةجاحب تايرظن اهعيمج يهف

 .ةمساح ةجيتن ىلإ لوصولا



 رمعلا لوطو ةحصلا

 :مايألل ةبسنلاب امأو

 الو ."'ءاعبرألا موي اومحتساو ءاثالثلا موي مكرافظأ اوملق درو دقفا

 موي مامحلا لوخد ذبحيف .ةعمجلا لسغو ةعمجلا موي وه هيلع دكؤملا لاز

 لكشب هيلع ديكأتلا درو دقو هلبق هلخخد دق ناسنإلا ناك ول ىتح ةعمجلا

 .هليصفت مدقت امك عساو

 مامجحلا لوخد دنع لمعلا

 رتسي ام ىوس كيلع نوكي الف ؛كبايث كنع علخاف مامحلا تلخد اذإ

 ال ةلاحلا كلت ريغ يفو ءرظنلا هيلع مرحب مرتحم رظان كانه ناك اذإ ةروعلا

 ناك نإو .ةليلحلا عم كلذ نم عنام ال امك بايثلا عيمج نم درجتلاب سأسب

 :ةلهللا نينمؤملا ريمأ نأ يور دقف :ةقلطم ةروصب يرعتلا مذت ةياور كانه

 ,”اورتتساف هيف عمطف ناطيشلا هيلإ رظن مكدحأ ىرعت اذإ :ل

 يف لوخدلا لثم كلذو .راتتسالا ةيافك دارملا نأ مولعملا نم نكلو

 نع ةيهانلا ةريثكلا تاياورلا اذكو ؛يلاخلا مامحلا لوخد وأ ,ءالقخلا تيب

 هللاب نمؤي ناك نم :لاق يري هللا لوسر نأ ىتح رزنم ريغب مامحلا لوصند
 ىلإ رظان كلذ عيمج نكلو .رزنمب الإ مامحلا للخدي الف رخألا مويلاو
 ثيدح يف ءاج هنأل ؛رظان لوخد نم هيف نمأي ال يتلا ةيصومعلا تامامحلا

 ريغب مامحلا لخد نم نإف رزنم ريغب مامحلا لومخدو كاي :ٌْلِليَي نع رخآ
 ههيلإ روظنملاو رظانلا نوعلم رزنم

 1040ج 544:1لئاسولا ,104 :رابخألا نويع -'
 1415ج :1لئاسولا ,1144ح 305 :1بيذهتلا 1



 ... مامحتسالا يف ةمالسلا

 رازإ ريغب لستغي لجرسلا نع :نكا هللا دبع يبأ نع ىرصخأ ينو

 لصوت نكلو مامحلا ركذت مل نإو يهف ,”سأب ال :لق دحأ هاري ال ثيح

 .طقف رظانلا لجأل رزئملاو رتسلا نأ وهو ,ىنعملا اذه

 ةقبر ينع عزنا مهللا :لوقت نأ وهو بايثلا عزن دنع ءاعدلا يورو

 .ناميإلا ىلع ينتبثو قافنلا

 لوخد تدرأ اذإو :لق ةيبهذلا ةلاسرلا يف ام يه ىرخألا ةيصوتلاو

 نم عرج سمخب كلوخد لبق ادباف كيذؤي ام كسار يف دهت ال نأو مامحلا

 ."ةقيقشلاو سأرلا عجو نم _ هللا ءاش نإ _ ملست كنإف رتاف ءام

 نم كمامح ناك وأ ,فاجلا درابلا تيبلا وهو لوألا تيبلا تلخد اذإف

 ,عبرألا تويبلا هبشت عبرأ تالاح هل نوكي نأ ىلع هتممصو دحاو تيب

 ىلوألا ةلاحلا وأ لوالا تيبلا يف ثكمتف افاج ًادراب ىلوألا ةلاحلا يف نوكيف

 نم كب ذيعتسأو يسفن رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقتر وعدتو ةرتغل

 ًاصوصخ ىثالا نم ولخي ال ةماع ةروصب مامحلا نأ ىلع لدي اذهو ههاذأ

 ذاعم اهنإف ءهللاب ةالعتسالا وه هنم صلختلا قيرطو ءهنم فاجلا درابلا ثيبلا

 مهللا :لقو دراب وهو راخبلاب مامحلا الما وأ ؛يناثلا تيبلا لدا مث
 راخلا ءاملإ نم ذو ,يبلقو يدمج رهطو سجنلا سجرلا ينع بمذأ

 ةعرج هنم علبت نأ نكمأ نإو «كيلجر ىلع هنم بصو كتماه ىلع هعضو

 ,مامجلا بادأ باوبأ نم 1١ باب 596 :؟لئاسولا رظنا -'

 74 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع 612 :١لئاسولا كردتسم 777 :ةةراحبلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ءاملا عضو ينعأ كلذ لك لعلو .ربخلا يف ءاجامك ءةناثملا يقني هنإف ؛لعفاف

 راخلا ءاملا نم ةعرج علب ىتحو نيلجرلا ىلع هنم بصلاو ةماهلا ىلع راحلا

 تيبلا لوخند دنع ةرارحلا ةهجاومل سفنلا ةئيهتل وسه درابلا تيبلا يف
 .بطرلا راحلا وهو ثلاثلا

 نود نم اهب ةدتعم ةدم اهب دارملاو (ةعاس يناثلا تيسبلا يف ثبلإو)
 .ةقيقد نوتس يه يتلا ةعاسلا دارملا سيلو ءلجعتسا

 تيب كمامح ناك اذإو ,بطرلا راحلا وهو ثلاثلا تيبلا لخا مث

 نخسملا لثم لب نيجسكوألا كلهتسي ال نخسمب هنيخستب مسق ًادحاو
 ,ةبوطرلاو راخبلاب ًاثلتمم نكيو نخسي ىتح راحلا ءاملا حتفب وأ يئابرهكلا
 قنحللا هلأستو رانلا نم هللاب ذوعت :لقو ىلاعتو هئاحبس هللا وعدا اهدنع

 ,"' "راحلا تيبلا نم كجورخ تقو ىلإ اهددرت

 هيف كبايث عزتت ينلا تقرلا يف لقن مامحلا تلخد اذإ :ةنقلا دمحم نب رفمج قداصلا لا -'
 ذوعأ ينإ مهللا :لفف لوألا تيبلا تليخد اذإو ءناميإلا ىلع ينبثو «قافنلا ةقبر ينم عزنا مهسللا

 ينع بهذأ مهللا :لقف «يناثلا تيبلا تلد اذإو داذأ نم كسب ذيعتسمأو يسسفن رسش نم كسب

 ىلع هنم بصو كتماه ىلع هعضو راحلا ءاملا نم ذو يبلقو ينسج رهطو سجنملا سجرلا
 اذإو ؛ةعاس يثاثلا ثيبلا يف ثبلاو ,ةناثملا يقني هنإف لعفاف ةعرج هنم علبت نأ نكمأ نإو ؛كيسجر

 تيبلا نم كجورتخ تقو ىلإ اهدهرت ءةئحلا هلأسنو رانلا نم هللاب ذوعن ؛لقف ثلاثلا تيبلا تسلخد

 درابلا ءاملا كيلع نيصن الو ةنعملا دسفي هنإف مامحلا يف عاقفلاو درابلا هاملا برسثو كابإ و راحلا
 اذإف كدسج نم ءادلا لسي هنإف تجرخ اذإ كيمدق ىلع درابلا ءاملا بصو ءندبللا فعضي هنإف
 ؟هيقفلا .ءاد للك نم تنمأ كلذ تلعف اذهف .ىدرلا ينبنجو ىوقتلا ينسبلا مهللا :لقف كبايث تسبل

 .1154 190 :1لئاسولا ,هؤفح 449 :قردصلا يلامأ 7ع

 .451ح 1781 :1كردتسملا ,75 :ينارفصلل فيرعتلا باتك نع 783 :1كردتسللا يف يروتلا هلقن -'



 5-5 مامحتسالا يف ةمالسلا نيخلا

 لوخد دنع أدباف اهريغ الو ةرشب كندب يف رهظي ال نأ تدرأ اذإو

 ."جسفتبلا نهدب كندب نهدف مامحلا

 .كيلدتلاو لسغلاو يلطلا ةيلمع متت ثلاثلا تيبلا اذه ينو

 :يلاتلاك تايلمعلاو

 .ةينآلا ليصافتلاب ةرونلاب يلطلا ١_

 .يتأيسو ةرونلا دعب ءانحلاب ندبلا عيمج باضخخ _؟
 ."'يمطخلاب سأرلا لسغ _"

 هنأ اهنم ةددعتم دئاوف هل تركذو رابخألا يف هيلع ديكاتلا درو دقف

 ,عادصلا نم نامأو مهلا ليزي ةرشن وهو راذقالا يفنيو نردلاب بهذي

 ديزيو رقفلا يفني هنأ ىلإ ةفاضإلاب .ةرشقلا يهو زازحلا نم سارلل روهطو

 .""اباب كلذل لئاسولا يف يلماعلا رحلا دقع دقو هقزرلا يف

 عقب ام ىلع قلطي ىذقلاو خسولا نم سأرلا ولعي ام وه نردلاو

 حخاسوالا نم خنسلا اذه وه دارملا نوكي دقو «بارتلاو نبتلا نم نيعلا يف

 نم سارلا ةدلج ىلع عمتجملا خسولا وه نردلاف :سأرلا ين نوكت يتلا

 امو نبتلاو بارتلا نم رعشلا ىلع نوكي ام وه ىنقلاو .هريغو نهدلا

 سفنلا طاسبنا ىلع ثعبيو نزحلاو مهلا ليزي ام يهف ةرشنلا امأو .ههباش

 0 :ةيبعذلا ةلاصرلا نع 10 47: :!لئاسولا كردتسم -'

 مسالاو ,108551115181101 ةيزيلكنإلابو يمتخ لسكف ةيسرافلاب هل لاقي فورعم درو يمطخلا -'

 .8[31ع8 011168/أ5 يملعلا

 .تاياور عبس هيفو .مامحلا بادآ باوبأ نم 78 ب 78 :!لئاسولا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نم تانمؤملا يف يمطخملا لوخد فيرظلاو ؛سفنلا ةفخو رورسلاو حرفلاو

 قزرلا هتدايزو رقفلل هيفن لثم ىقبيو ةرشقلا ضرملا هتجلاعمو ,عادصلا
 .رارسألا نم

 .”ردسلا قروب سأرلا لسغ 4

 مكسوؤر اولسغا :لوقيو ردسلاب هسأر لسغي إلي هللا لوسر ناك
 لسغي نأ ليئربج هرمأف متغا الع هللا لوسر نأ اوركذو ,ردسسلا قروب

 ةيلإ لجوزع هلا كميل ًاديدش امه مته| هنأ ةياور' قو هريسلاب هسار
 ,همه هب الجف هسأر هب لسغف ىهتنملا ةردس نم ردسب ليلربج

 هسّدق هنإف ءردسلا قروب مكسؤر اولسغا :ةقتكا قداصلا مامإلا لاقو

 هللا فرص ردسلا قروب هسأر لسغ نمو ؛لسرم يبن لكو برقم كلم لك
 ناطيشلا ةسوسو هنع فرص نمو موي نيعبس ناطيشسلا ةسوسو هنع
 .ةنحلبا لخد موي نيعبس هللا صعي مل نمو هللا صعي مل اموي نيعبس

 هفلتلل هضرعيو ندبلا مدهيو مرهلا ثروي ملا نإف حضاولا نمو
 اذكو .ردسلا قروب سارلا لسغ لثم مهلإ ليزي ام لامعتسا يف ةمالسلال
 ضرملا بابسأ مهأ نال «ةمالسلا ثروي رخآلا هنإف هللا ةيصسعم كرست

 نأ اوور ؛8ي)1 مهنأ فيرظلاو ؛ضارمألا باتك يف مدقت امك بونذلا

 عيمجل يلماعلا رحلا دقع دقو .ابلج قزرلا بلجي ردسللاب سارلا لسغ
 ,”لئاسولا يف ًاباب كلذ

 574 3/نيعلا باتك رظنا .لوسغ هقروو قبنلا هلمح رجش :ردسلا -'

 .ثيدأحأ  هيفو مامحلا بادأ باوبأ نم 76ب 174 :!لئاسولا 8
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 امل الإو ةرجش لضفأ يهو ةسدقم اندنع ردسلا ةرجش نأ كش الو

 ءاهاشغ امب اهاشغو هشرع بناج ىلإ نوكتل ىلاعتو هناحبس هللا اهراتخا

 ْدَقَلَو 9.قرتحال زواجت ول ثيحب قولخت لك هيلإ يهتني ام ىهتنم اهلعجو

 ." 4 ئهتدملا ةزذسي دمع 20 ىَرخأ ة
 .ةفورعملا قبنلا ةرجش يه ةردسلا نأ كش ال امك

 ندبلا كيلدت

 اهنإف ؟ةطنحلا روشق اهلعلو .ةلاخنلاب متت كيلدتلا ةيلمع تناك

 نوكلدتيو امك «ندبلا نم ةخاسولا ةلازإ ىلع دعاست ةنشخ نوكت

 .اهحير ةلازإو ةرونلا ةلازإل ةرونلا دعب ةلاخنلاب

 هتلي ام دعب نيحطلا وهو ,قيقدلاب كلدتي ضعبلا نأ دم امئيب

 انإ النقل هللا دبع يبأل تلق ,لق بلغت نب نابأ نع يور دقف ؛تيزب

 اميف داسفلا امنإ سأب ال :لاقف ؛قيقدلاب كلدتنف ةلاخن انعم نوكي الو رفاسنل

 امير ينإ داسفب سيل هنإف ندبلا حلصأ ام امأف ءلملا فلتأو ندبلاب ٌرضأ

 ,هب كلدتاف تيزلاب يقنلا يل تلف يمالغ ترمأ

 فارسإلا امإ :ىرخأ ةياور يف لاق لكك هنأل فارسإلا داسفلاب دارلاو

 رحلا اه دقع ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ءندبلاب رضأو لملا فلتأ اميف

 .”لئاسولا يف ًاباب يلماعلا

 17-18 :مجتلا -'

 .فيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم 1ب 543 :!لئاسولا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ترتلملا يقنلا وأ قيقدلاب كيلدتلا نأ ىري لفت مامإلا نأ مهملاو

 نيباوصلا لحت ال دق هعمو .هعفن ىلع لدي وهو ,ندبلا حلصي امم تيزلاب

 هلع مويلا ةجئارلا تاوبماشلاو

 ههباشامو رجحلاب لجرلا كيلدت
 ,هيلإ ةجاحلا عم كلذ لمعتسي نأ يغبني نكلو فورعم رخآلا وهف

 نم لمعي ام مويلا هنع ضيعتسي دقو راج ناك هنأ رابخألا نم دافتسيو
 نع يور الو ؛قباسلا يف اهنم فرظأ مويلا نادبألا نإف ءنطقلاو فيللا
 هدسجلا يكنت اهنإف فزخلاو مكايإ :لاقف مامحلا ركذ هنأ ةنتكل قداصلا مامإلا

 ,"'قرخللب مكيلع

 جورخملا دنع نيمدقلا ىلع درابلا ءاملا بص

 ثجرخ اذإ كيمدق ىلع درابلا ءاملا بصو :ةلتا قداصلا مامإلا لاق

 ةرثكو راحلا مامحلا يف ثكملا دعب كلذو ,”كدسج نسم ءادلا لسي هنإف

 درابلا هاملا ةقارإ نوكي دقف ,هنايرج ةعرسو مدلا ةقر ىلإ يدؤملا هيف ةيلاعفلا

 يف هلوصح دعب مدلا يف ليدعتلا لوصح ىلع دعاسي امم نيلجرلا ىلع
 ينعي اهادتعاو ؛ةعيبطلا لدتعتف ؛رم امك مامحلا امهيقني نيتللا ةرماو مغلبلا

 .ءاد لك نم ةمالسلا

 1658 586١ :1لئاسولا ,1177ج 708/ ::بيذهتلا >

 1456 98 :1لئاسولا .هةمح 440 :قردصلا يلامأ -



 35 ... مامحتسالا يف ةمالسلا

 تاريذحتلا ضعب

 تنأو ءاضفلا يف لسغت ال يأ ,رزيمب الإ هامسلا تحت لسغت ال_١

 . يراع

 ءاملل نإف رزنمب الإ ةماع ةروصب ءاملا يف لسغت الو رهن لخدتت ال _'"

 هللا نإ :لاق هنأ يي هللا لوسر نع يور دقف .ةكئالملا نم ًاناكسو الها

 _ لق نأ ىلإ _ اهنع مكاهنو ةلصخ نيرشعو ًاعبرأ ةمألا اهتيا مكل هرك
 يف ؛لاقو رزئمب الإ راهنألا لوخد هركو ءرزئم ريغب ءامسلا تحت لسغلا هركو

 .رارسألا نم هيشلا اذه لاز امو ,”'ةكلالملا نم ناكسو راّمع راهنالا

 ,"”ةدعملا دسفي هنإف ,مامحلا يف درابلا ءاملا برش مدع _"

 وه اذهو ؛"ةدعملا دسفي هنإف ؛مامحلا يف عاقفلا برش مدع _4

 ,مّلسملا يعرشلا ميرحتلا ىلع ةدايز يحصلا ميرحتلا

 نبصت الو درو دقف مامحلا يف ندبلا ىلع درابلا هاا بص مدع ©

 .”ندبلا فعضي هنإف درابلا هاملا كيلع

 ,”نيتيلكلا محش بيذي هنأ :درو دقف مامحلا يف عاجطضالا مدع _5

 ,1475حاا## :1لئاسولا ,171ح 111 :1هيففلا -

 .1454 ,1406ح 3890 :1لئاسرلا 4/1 80/ :قردصلا يلامأ .4416ح 021 :؟ةيففلا -'

 1474ج 80 :!لئاسولا ,ةمح 449 :قردصلا يلامأ :77؟ح 1١ :!هيقفلا -*

 1875ج 395 :!لئاسولا ,ةةثح 442 :قردصلا يلامأ 077ج 107 :!هيقفلا 3

 دنلفل هيهز ١ ؛لئاسولا اع 117 :ةهيقفلا -"

 1406ج :!لئاسولا ,مامحلا بادآ باب اح 145 :!عئارشلا لللع -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ءادلا ثروي هنأ درو دقف ؛مامحلا يفافقلا ىلع ءاقلتسالا مدع _/

 .”ةليبدلا

 ."نيتيلكلا محش بيذي :ةياور ينو

 ."”هجولا جمسي هنأ درو دقف :نيطلاب سأرلا لسغ مدع -8

 ,هجولا ءامب بهذي هنأ درو دقف ,رزئلاب هجولاو سأرلا كلد مدع _4

 ,"هتوارط ينعي

 يفو ,رعشلا ءابو ثروي هنأ درو دقف .مامحلا يف طشمتلا مدع ٠١_

 .”رعشلا ققري ةياور

 ,"نانسالا هابو ثروي هنأ درو دقف ؛مامحلا يف كاوسلا مدع ل١

 «صربلا ثروي هنأ درو دقف «فزخلاب نيمدقلا نطاب كلد مدع _7

 .ماذجلا ثروي :ةياور ينو

 «قرخلاب مكيلع دسدلا يكنت ةعبار يفو .دسجلا يلبي هنأ ةئلاث يفو

 ."”فزخللا قلطم سيلو مامحلا فزخ وأ ,ماشلا فزخ دارملا نأ يورو

 فوجلا يف رهظت ريبك لمدو جارخ :ةليبدلاو ,147:ح 595 :1لئاسولا اج 141 :اعئارشلا للع 1

 550 :١1برعلا ناسل ءاهبحاص لتفتف

 ١7ج نمض 4 :/؟راحبلا 07 :قالخألا مراكم 194ج 0٠٠ :7يناكلا -

 50: :؟برعلا ناسل .هحبقي ؛هجولا جمسيو ؛1ح 19 :!عئارشلا للع ,51ح118 :1هيقفلا -'

 .145:ح595 :1لئاسولا ,1ج 585 :!عئارشلا للع -'

 .165:حالال# :1لئاسولا بامححلا بادآ باب ١ح 746 :ةعئارشلا للع نت

 115: حا#9 :1لئاسولا 109 :عئارشلا للع -'

 .5؟ بابو مامحلا بادآ باوبأ نم ؟١ باب 704 :1لئاسولا رظنا سَ



 ... مامحتسالا يف ةمالسلا

 ال :لاق هِيَ لا لوسر نأل ,رصم نيطب سأرلا لسغ مدع 1

 يفو .ةثايدلا ثرويو ةريغلاب بهذي هنإف ؛رصم نيطب مكسؤر اولسغت

 .”ةلذلا ثروي هنأ :رخآ ثيدح

 .مامحلا ةلاسغ نم زّرحتُي 14

 لاستغاب رابخألا ضعب هللعت دقو ,هب لوسغملا لمعتسملا ءاملا ينعي

 كلذلو .ساجنالا نم امهريغو بصانلا لاستتغاو هب مارح نم بنجلا

 هنأ ىلع رابخالا ضعب تلد دقو ؛ةيمومعلا تامامحلاب مكحلا اذه صتخي

 ."ماذجلا ثروي

 ليي هلا لوسر ىهن دقف .سمشلاب نخسأ ءامب لسغلا مدع

 ."”صربلا ثروي هنإف يدوعت ال :لاقو كلذ نع هئاسن ضعب

 ىلع برجملا ثحابلا فقي دق ةيمالسإ تايرظن كلذ رثكأ دوعيو
 .اهرارسأ

 #8 باب 721 :1لئاسولا رظنا -'

 .فاضملا ءالآ باوبأ نم !١ب 168 :1لئاسولا رظنا -'

 .فاضملا هلملا باوبأ نم1 ب 16١ :!لئاسولا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .................

 ةرونلا يف ةمالسلا

 ضعب نم نّمْؤم يهو .اود ةرونلا نأ ماعلا جالعلا باتك يف انركذ
 .صربلاو ماذخباك ةبعصلا ضارمألا

 نيتيلكلا محش يف ديزتو ندبلا يوقتو بلصسلا ءام يف ديزتو

 يهف كلذ لك لبقو ؛سفنلا حرشتو مهما ليزت ةرشن يهو ءندبلا نمستو

 ,لفاسألا يف ًاصوصخخ روعشلا تحت ئبتخت تابوركملاو خاسوألا نأل :روهط

 ال :لق لي هللا لوسر نإف ءندبلا رهطتو روعشلا كلت ليزت ةرونلاو

 ًائبغ اهذختي ناطيشلا نإف .هطب| رعش الو هتناع الو هبراش مكدحأ نلوطي
 ."اهب رتتسي

 ةرونلا ىلع لل تيبلا لهأو اي يبلا نم ديكأتلا درو دقو اذه

 اورما مهنا ىتح اهكرت مدعو اهيلع ةموادلاب اورصأو عساو لكشب

 .هنمث هدنع سيل نمل ءالطإلاو ضارقتسالاب
 رشع ةسمخ لك يف ةرونلا يف ةنسلا :لاق ةغكا قداصلا مامإلا نأ يور

 زع هللا ىلع ندتسيلف رونتي لو موي نورشعو دحأ هيلع تنتأ نمف امو
 الو نمؤمب سيلف رونتي ملو ًاموي نوعبرأ هيلع تنتأ نمو ءرونتيلو لجو
 .””ةمارك الو ملسم

 الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :لق ُةّيِْتَي هللا لوسر نأ :يورو

 1941ج 44 :1لئاسولا اح 214 :؟عئارشلا للع ا

 /ح م08 :لاصخلا نع 7ح 48 37راحبلا رظنا -'



 تي 59 ..... ةروثلا يف ةمالسلا

 الو نيعبرألا دعب ضرقتسيلف دجي مل نإف نيعبرألا قوف هتناع ىلح كرت

 .ورخؤي
 ةروثلا لصأ

 ,التقا ناميلس يبنلا نامز ىلإ ةرونلا عورجر نع رابخألا ثدحتت

 امال اولمعي نأ هلامع ةقنكا رمأف ,رعشلا ةريثك تناك سيقلب نأ كلذو

 ."ةرونلا اولمعف رعشلا ليزي

 ةرونلا ريضحت

 ةرونلا سدس نوكيو ةروثلا عم طلخي هنكلو خينرزلا وه رثؤملا

 ةرونلا ىلإ فاضت ىرخأ رومأ كانهو
 ربصلا نم ًائيش ةرونلا يف حرطيلو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف هاج دقف

 رأ ًاعمتجم ناك اذإ ريسيلا هنم ذحأيو كلذ عمجي و ضضحلاو ايقافالاو

 يذلا راحلا ءاملاب ةرونلا ثامت ىتح كلذ نم ًائيش ةرونلا يف يقلي الو ًاقرفتم

 ةريسي ءازجأ كلذ عيمج و سباي جسفنب درو وأ شوجنزرمو جنوباب هيف خبط

 سدس لثم خيئرزلا نكيلو هتحئار ءاملا برشي ام ردقب ةقرفتم وأ ةعرمجم

 .ةرونلا

 :يتآلاك نوكت تايلمعلا

 .ةرونلا سدس خينرزلا نوكيو خينرؤلاو ةرونلا طلخخ ١_

 110 58 :1لئاسولا .ةح 218 :لاصخلا -'

 .1ح نمض 111 :!؟راحبلا ,118 :يمقلا ريسفت رظنا -'

 58 ةةيبهذلا ةلاسرلا نع 5١11ج 48 :!لئاسولا كردتسم رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 راح هلم ةرونلا لح _'

 اهلح دعب ةرونلا ىلإ "ضضحلاو ””ايقاقآلاو '”ربصلا ةفاضإ ذبحي _'"
 .ءالاب

 دروو جئوبابلا وأ .”شوجنزرملاو "”جنوبابلا نم ءيش ءاقلإ _؛

 ةثالثلا هذه ةحئار ذخايل هناخسإ نيح هاما يف كلذ عيمجو ءسباي ”جسفنب

 .اهضعب وأ

 ةلاسرلا يف ءاج امل اهطلخو ةرونلا بيلقت نسم راثكإلا مدع _5

 ."اهبيلقت نم للقيلف ,ةرونلا قارحإ نمأي نأ دارأ نمو :ةيبهذلا

 كبيصي الو ةرونلا لامعتسا تدرأ اذإ :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج ١_

 يفكي دقو «”رونتت نأ لبق درابلا ءاماب لستغاف داوس الو قاقش الو حورف

 .ندبلا ةماع سيلو هيلط ديري يذلا عضوملا لسغ

 مسالاو 181059 ةيسنرفلابو :8/06» ةيزيلكنإلابر ادرز ريص» ةيسرافلاب هل لاقي ربصلا 3

 4/06 506601717101 يملعلا

 .ًاضيأ ؟ناليغما ةيسرافلاب هل لافيو ,7185688عأ١8 ةيزيلكنإلاب ايقاقألا -'

 ,الالعأو© ةيسنرفلابو ؛!881/6م9 ةيزيلكنإلاب و «ةرهز ليب ءراخريوت ءامسأف ةيسرافلاب ضصحلا -"

 از عاانلت طه80019 يملعلا مسالاو

 كحق مم: || ةيزيلكتالابو ,هنوباب ةيسرافلاب جئربابلا -أ
 1509/61 513/0819 ةيزيلكنإلابو .شوكن زرم ةيسرافلاب شوجزرملا -“

 ؟1وأ©0 ةيزيلكنإلابو ههشفنب للك ,ةيسرافلاب جسفنبلا درو -'
 5 :ةيبعذلا ةلاسرلا نع 7١٠1ج 417 :!لئاسولا كردتسم -_

 5 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع 1٠١5 1:.41778لئاسولا كردتسم 3



 نير .. ةروثلا يف ةمالسلا

 ةرونلا نم ذخأف ةرونلاب ءالطإلا دارأ نم :ةقتكا قداصلا مامإلا لاق _/

 نب ناميلس ىلع هللا ىلص :ققو هفنأ فرط ىلع لعجو هّمشف هعبصإب

 ناميلس محرا مهللا :رخآ لقنبو .”ةرونلا هقرحت مل .ةرونلاب انرمأ امك دواد

 ,"”ةرونلاب انرمأ امك دواد نب

 .اهنع ثيدحلا يتأي يتلا عضاوملا يف ةرونلا يلطب موقي _8

 .اهلمع دعب هريخأت مدعو ةرونلا لسغ ىلإ ةردابملا بوجو 4

 نمأي نأ دارأ نمو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج ,ندبلا نيهدت ذبحي ٠١_

 حسمي نأو اهلسغ ىلإ تلمع اذإ ردابيلو ههبيلقت نم للقيلف ةرونلا قرح

 .”درولا نهد نم ءيشب ندبلا

 ءيشب اهنم جورخملا دعب دسجلا كلديو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج _ل١

 ةدرفم لبنسلاو درولاو ءانحلاو رفصعلا ريجثو خرخلا قروك اهتحلار علقي

 ."بيطلا لينس وه لبنسلا لعلو ؛ةعمتجم وأ

 ربماشو نوباصلا يفكي دقف رطع هل هيشب اهرثأ ليزي هنأ مهملاو

 .مايألا هذه رطعملا ندبلا

 .1606حا :!لئاسولا 17ج 400 1يناكلا -'

 .77 ةقالخألا مراكم :101ح 114 :اهيففلا 1

 ,«خرس لكا ةيسرافلاب رمعألا درولا وه دررلا :59 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع 478:1 كردتسملا 7

 .«ع07056» ةيزيلكنإلابو

 رفصعلاو ؛رفصملا لفث وه رفصعلا ريجثو .7+ :ةيبهذلا ةلاسرلا نع 4 78: :!كردتسملا -'

 لبتس هلعل لبتسلاو ءرمجألا ره درولاو ؛هنم غبصلا مامث ذخأ دعب هنم ىقبتي ام يأ هب غبصي تبن

 .بيطلا



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 .ةبولطم راثآو ةيصوصخ تاروكذملا كلتل نوكي دقو

 هللا لوسر لاق ةيبط راثآ هلو ةرونلا دعب ءانحلاب ندبلا باضخ _3”

 :لصخ ثالث نم لجو زع هللا هنمآ ءانحلاب بضتخاو ىلطأ نم:

 .هليصفت يتأيسو «”اهلثم ةيلط ىلإ ةلكآلاو صربلاو ماذجلا

 :ةظحالم

 هللاب اليعلاو _ ندبلا (ةرونلا) تقرحأ نإف :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 هب ىلطي ؛لخو درو ءام يف فاديو ًامعان قحسي رشقم سدع ذخؤي _

 .للاعت هللا نذإب أربي هنإف ءةرونلا هيف ترثأ يذلا عضوملا

 لخب عضوملا كلدي نأ وه دسجلا يف ةرونلا راثآ نم عنمي يذلاو

 .”ًديج اكلد درولا نهدو فيقثلا لصنعلا بنعلا

 اهراثآ كرتت نأ ةرونلا هتقرحأ اذإ فوضت اذإ ناسنإلا نأ ينعي اذهو

 ًافيقث نوكي نأ بجي لخلاو درولا نهدو لخب عضوملا كلديلف دسجلا ىلع
 .ةضومح ا ديدش اضماح يأ

 ةرونلاب ىلطت يتلا عضاوملا

 برولطملا وهف ءاهنع رعشلا ةلازإو ةرونلاب ةئاعلا يلط وه فورعملا

 رخخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :يَِي هللا لوسر لوسقل .ىلوألا ةجردلاب

 1087م 58 :1لئاسولا 114ج 150 :ةهيقفلا ٠5١ :لامعألا باوث -'
 يربلا لصبلا ره :لصنعلاو ,1077ح 7*7 :!لئاسولا 01 :لامعألا باوث ,51ح 151 :!هيقفلا -'
 :11برعلا ناسل رظنا .ًادج ضماحلا :فيقثلاو ,لخ هنم ذختيو لاقسالا هابطالا هيمست ينلا وهو
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 ني ةروتلا يف ةمالسلا

 رعش يف ديدشتلا نأ ىلإ اندشري اذهف ,"ًاموي نيعبرأ قوف هتناع كرتي الف

 ,ةناعلا

 أبخم هنال .نيطبإلا رعش وه ةيمهألا ين ةناعلا رعش يلي ينلاو

 الو هبراش مكدحأ نلوطي ال يلي هللا لوسر لوقل ؛ثلاثلا ناطيشلا

 وه ناطيشلاو :”ههب رتتسي ابحت اهذختي ناطيشلا نإف ههطبإ رعش الو هتناع

 يف ديكأتلا درو دقو ءيفخ فرط نم ناسنإلا ىلع ررضلا دروي نم

 رعش مكدحأ نلوطي ال :لاق باع للا لوسر نأ يور دقف ؛طبإلا صوصخ

 ,"”هب رتتسي أبخم هذختي ناطيشلا نإف هيطبإ
 قلحلا ىلع نيطبإلا يلط لضفت يتلا تاياورلا تددسعت دو اذسه

 هنأ ىنعمب ؛مامحلا يف ةروئلاب هيطبإ يلطي ناك كا هللا دبع ابأ نأو «فننلاو

 هقلح لوقي ناكو هيطبإ يلطي ًادمعتم مامحلا لضد امبرو ,كلذ دمعتي

 ,"هقلح نم لضفأ هيلطو هفتن نم لضفأ

 نإ لب نيطبإلاو ةناعلا يلط دنع ةمئالا فقوت مدع ةلأسملاو

 ننكا رفعج ابأ نأ ربخلا هاج دقف «ندبلا مامت مهيلط رابخألا نم دافتسملا

 فارطأ ىلع هرازإ فلي مث ؛اهيلي امو هتناع يلطيف !دبيف مامحلا لدي ناك

 ندب رلاس يلطيف مامحلا بحاص وعديو هليلحإ

 ,مامحلا بادآ باوبأ 5ب 674 :!لئاسولا .١1ج 800 :3يفاكلا -'

 0147ج 1440 :1لئاسولا اح 014 :؟عئارشلا للع .03ح 117 ؛هيقفلا -'

 دلي هدفت !!لئاسولا 530ج 1* :!هيقفل

 ,مامحلا بادآ باوبأ هه ب 450 :!لئاسولا ,154ح 75 :هبيذهتلا -'

 1624ج 4 :1لئاسولا 180ج 1019 :هيقفلا رظنا -*



 معلا لوط ةحبفلا تبة سمت 1

 رازإب رزتاف مامحلا لمخد ةقتكت هنأ لابنلا ريشب نع ىرخأ ةباور ينو
 نم اجراخ ناك ام ىلطف مامحلا بحاص رمأ مث هترسو هيتبكر ىطغو
 ."لعفاف اذكه :لاق مث هديب هتحت ام وه ىلط مث ينع جرخا :لاق مث .رازإلا

 ام هب دارملا نوكي دقو «ندبلا ةماع وه يلطلا عضوم نأ ىلع لدي امن

 وه دارملا نوكي دقو ندبلا هيلع ىلطي يذلا وهف .ةبقرلاو سأرلا ادع

 مهرق نكلو رعشلا ةلازإ وه فدهلا نال ,رعشلا اهيف نوكي يتلا عضاوملا

 ليلعتلا عم ىرخأ ةرم يلطلاب هسمأ لبق ىلطأ نم مهرمأ وأ ,روهط ةرونلا

 رعشلا ةلازإ ريغ ةروئلل ةيريهطت ةيصاخ دوجو هنم دافتسي دق روهط هناب

 .ندبلا نم هيلع رعش ال امل اهميمعت نم عنام ال اهدنع ديعب وه سيلو

 هالطلا رادقم
 رعشلا ةلازإ درجم وه ةرونلا لامعتساو يلطلا نس فدهملا ناك اذإ

 يبنلا لوق هديؤيو ؛لاطو رعشلا تبنام ىتم يلطلا مزلي ةدعاقلا ىلعف

 وه بولطلاف .هيطبإ رعش الو هتناع الو هبراش مكدحأ نلوطب ال :ُي

 ةدارإ لمتحيو .هيلط وأ هقلح بجي لاط ام ىتم هنأو لوطي رعشلا كرت مدع

 هيلع ليوطلا قدص لبق هيلطي وأ هقلحي نأ ناسنإلا ىلعو لوطي هكرت مدع
 نم ةفلتخم اهنأ ريغ اهضعب مدقت امك مايألاب هددحت تاياورلا نكلو

 ىلإ ًاموي نيرشع ىلإ ًاموي رشع ةسم نم حوارتستو ىلعألا دسحلا ةيسحان

 .اهنيب عمجلا لواحمو تاياورلا درون نحنف موي نيعبرأ

 1605 حاتم :!لئاسرلا 75ج 401 :ةيفاكلا -'



 بوكف ةروثلا يف ةمالسلا

 ةسمخ لك يف يلطي نأ نمؤملل بحأ :لق ةقنكا نينمؤملا ريمأ نأ يور
 .”موي رشع

 تنأ نإف ءرشع ةسمخ يف ةرونلا يف ةنسلا :لاق تكف هللا دبع يبأ نعو

 ."'هللا ىلع ضرقتساف كدنع سيلو ًاموي نورشع كيلع

 هيلع تأ نمف ًاموي رشع ةسمخ لك يف ةرونلا يف ةنسلا :ةقتكا هنعو

 نمو ؛رونتيلو لجو زع هللا ىلع ندتسيلف رونتي مو ًاموي نورشعو دحأ

 ,”ةمارك الو ملسم الو نمؤمب سيلف رونتي مو ًاموي نوعبرأ هيلع تتأ

 كرتي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :للق هنأ هِي يبنلا نعو

 ."”ءرخؤيالو نيعبرالا دعب ضرقتسيلف دجي مل نإف نيعبرالا قوف هتناع قلح

 بحأ 182 نينمؤملا ربمأ لوق نمو ةنسلا ةملك نم ديفتسن دقف
 اوناك مهنأ يهو ةمئالاو ُهْيََِي يبلا هلعفي ناكام وه اذه نا نمؤملل

 يدتقي ,هتقيرطو وي يبا ةنس هذهف .ةرم ًاموي رشع ةسمح لك يف نولطب
 .ةرونلا ءارش ىلع ةردق هلو راسي هل ناك نم لك هب

 ةنادتسالاو ضرقلا هدنع غوسي يذلا دحلا وهف ًاموي نورشعلا امأو

 ءارش ىلع ةردقلاو راسيلا لوصحل ةلهم مايأ ةسمخ يهف :ةرونلا ءارش لجأل

 .ماعحلا ةرجأو ةرونلا

 1016ج 541 :!لئاسولا ,10ج 114 :ةهيقفلا لح 0 :3يفاكلا -'

 191172 741 :!لئاسرلا 160 5/6 :!بيذهتلا ؛ةح 200 3يفاكلا -'

 ,3603 585 :1لئاسولا م07 :لاصخخلا -'

 1631ج 841 :1لئاسولا فج 218 :لاصخخلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ناسنإلا نوكي ثيحب ةصخرلل ىلعألا دحلا وهف ًاموي نوعبرالا ىقبيو
 الو ملسم الو نمؤمب سيل لب ,نمؤملا ناوننع قحتسي ال ةروذاق اهدعب

 ناميإلا صقان يأ كا قدلصلا هللا دبع وبأ هانع يذلا ىنعملاب ةمارك

 .فيظن مالسإلا نأل مالسإلا صقانو

 .ثالثلاو نيمويلا نع ثدحتت تاياورلا ضعب كانه نأ ةلضعملاو

 هللا دبع يبأ عم تلخد :لاق هللا دبع يبأ نب نمحرلا دبع نع يور دسقف

 :لاق مايأ ذنم تيلطأ امنإ :تلقف ءلطا نمحرلا دبع اي :يل لاقف مامحلا التت

 رونت ريصب ابأ اي :ريصب يبال لاق ةنكا هنأ ةياور يف لب ."روهط اهنإف لطإ

 روهط اهنأ تملع امأ :لاقف ؛ثلاثلا مويلاو سمأ نم لّوأ ترّردت امنإ :لاقف

 هانركذ ام ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو ,"”ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ءرونتف
 لاوزو رعشلا ةلازإ يه ىلرألا ةدئافلاف ةحدعتم ةرونلا دئاوف نأ نم ًاقباس

 تاياورلا اهنع ربعت يتلا ميئارجلاو تاراذقلاو خاسوألا نم هدنع عمتجي ام

 .ناطيشلا هابتحلب

 اهب موقت هتيوقتو دلجلا ميمرتو ميقعتلا ةيلمع يه :ةيناثلا ةدئافلاو
 نّم مامإلا اهيف رمأي يتلا تاياورلا عيمج يف دج انإف :ةمّقعملا خينرزلا ةدام

 تسيل ةلأسلاف ,روهط هنأب هللعي هنأ رونتلاب ثالث وأ نيموي لبق رونت
 ميقعت ةلأسم ةلأسملاو «نيموي يف رعشلا تابن مدعل ؛رعش ةلازإ ةلاسم

 جلاعت جالعلا باتك يف انركذ امك ةرونلا نإف ,جالع ىشح لب ,ريهطتو
 .ضارمألا نم ريثكلا

 15١304 :1لئاسولا ,هح 448 ةيناكلا -'

 دقيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم 75 باب 784:1لئاسولا رظنا 2



 5 .. ةرونلا يف ةمالسلا

 تايصوتلاو تاريذحتلا ضعب

 يتنئاب كلذ لبق عامجلا بنتجيلف ةرونلل مامحلا لوخد دارأ نم ١_

 يتنثا دعب بنجلا رونتي نأ نم عنام ال نكلو ,”موي مامت وهو :ةعاس ةرشع

 ,"ةفاظن بنجلا ديزت ةرونلا نإف ,ةعاس ةرشع

 سحن موي هنإف هاعبرالا موي ةرونلا ىقوتي نأ لجرلل يغبني _"

 .”صربلا ثروي هنأ يورو .رمتسم

 ةرونلا ؛صربلا ثروت لصحخ سمخ :لق مكي هللا لوسر نأ يور _'

 ."'...داعبرألا مويو ةعمجلا موي

 دبع يبأ نع ربخلا يف نأل فيصلا يف رونتلا راثكإ وه لضنفالا _؛

 ىلإ كلذ دوعي دقو «”ءاتشلا يف رشع نم ريخ فيصلا يف ةيلط :قا هللا

 وهر .رعشلا تحت تابوركملاو نردلاو خاسوالا عامتسججاو قرسعلا ةرشك

 هب رمألاو رعشلا ةلازإ ءارو نم ةياغلاو ةلعلا

 رونتم وهو سلج نم نأ يور دقف ًاملاق لظيو رونتملا سلجب ال _ه

 ."'مئاق وهو لوبي نأ رونتملل نذأ هنأ ىتح ,قتفلا هيلع فيخ

 56 :هفراحيلا 8 :ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 ..ةيانجلا باوبأ 715 ب 494 :1لئاسولا رظنا -'

 .1014 1611 1::594لئاسولا -*

 16142 ه4 :1لئاسولا -'

 16314 847 :1لئاسولا 11 60 :ةيناكلا -“

 .مامحلا باوآ باوبأ 79/ب 747 :1لئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 فتنلاو قلحلا
 وه بولطللا له ىرخأ ةرابعبو ؟ةرونلا ماقم فتنلاو قلحلا موقي له

 يف كش ال ؟ةرونلا يف ةيصوصخ كانه نأ وأ ءتفتا فيك رعشلا ةلازإ

 نكلو روهط رعشلا اهتلازإ ىلإ ةناضإلاب اهنأو ةرونلا يف ةيصوصخ دوجو

 بولطم كانهو رعشلا ةلازإب رمأو بولطم كانهف ءبولطملا ددعت وحلب
 .ةرونلا لامعتسا وهو رخآ

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :ةرات لوقي ُهيَِي لوسرلا نأ دجن اننال

 "موي نيعبرأ قوف هتناع كرتي الف رخآلا

 الو هيراش مكدحأ نلوطي ال :لوقيف رعشلا ليوطت نع ىهني وأ

 ."”اهب رتتسي ئباغ اهذختب ناطيشلا نإف هيحانج رعش الو هتناع
 يأب رعشلا ةلازإ لوألا بولطملاو .ناطيشلا ئباخت ةلازإ وه مهلاف

 فتنلاب رمألا درو كلذ لجألو ةرونلل ةيلضفالا نككلو .ءاحمنألا نم وحن

 ًاضيا نلحلاو

 روهط وهو ,ةهوركملا ةحئارلا يفني طبإلا فتن :اليكا يلع لق
 ."ةنسو م

 154 :!مالسإلا مئاهد -'

 :1لئاسولا كردتسم يف هلثمو 3١٠1ج 408 :!لئاسولا ,114 :!مالسإلا مئاعد .!8 :تايرفعجلا -_

 قاس

 .198ج 45 :1لئاسرلا ,؟04ح 17٠ :!هيقفلا -



 ةرونلا يف ةمالسلا انقل

 .” ىثنألاو ركذلل طبإلا رعش اوقلحا :ٌِْتَي هللا لوسر لاقو

 نم نكمتلا مدعو رارطضالا ةلاح يف نوكي فتنلا نأ ودبي نكلو

 نم ولخي ال وهف كلذ عمو ءطبإلا صوصخ يف دراو وهو ءيلطلاو نلحلا
 نيبكنملا فعضي طبإلا فتن :لرقي ناك تكلا قداصلا نأ يور دقف ءراضملا

 وأ يهوي طبالا فتن نإ :ىرصخأ ةياور يفو ."'رصبلا فعضيو يهويو

 هيلطو هفئن نم لضفأ هقلح نأ:تاياور ةدع يف ءاجو .”هقلحا ,فعضي

 ."هقلح نم لضفأ

 قداصلا مامإلا نع يور دقف «ندبلا ةماعو دسملا ىلإ ةبسنلاب امأو

 نوصوي اوناك مهنأ مولعمو «”ةيلطلا ىلإ ةيلطلا نم قلحأل ينإ هلوق نقل
 نأ ىلع لبي مالكلا اذهو ءكلذ نولعفي مهف امري رشع ةسمحخ لك ءالطلاب

 مهيلط رابخألا نم دافتسملا ناك املو مايألا هذه نيب قلحي ناك :ةغتكا مامإلا

 هنم نقيتملاو دسجلا ةماعل ًاضيإ نلحلا نوكي نأ دعبي الف دسجلا ةماعل

 يذلا ءاعبرألا موي مامحلا مهوخد ناك اذإ مهنم كلذ نوكي دقو .ةناعلا

 دقو ؛ةيلدبلا ىضتقمب ندبلا عيمج معتف ؛ةعمجلا موي اذكو .ةرونلا هيف هركت

 .ةرونلا نادجو مدع دنع كلذ نوكي

 1953 418 :1لئاسولا :191ح 15٠ :!هيففلا -_

 1150 412 :!لئاسولا ,575ج 17٠ ؛ةهيففلا -'

 19ج 487 :1لئاسولا ,؛ح ه٠ :ةيناكلا -'

 .مامحلا بادآ باوبأ مه ب 4897 :1لئاسولا رظنا -'

 الكاع :!لئاسولا ديد كلن :اهيقفلا 2ع م ايفاكلا 2



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةرونلا دعب باضخلا

 باضخ نع ملكتن انه نكلو ؛ةماع ةرروصسب باضخلل قرطتنس
 دسجلا ءالطإ دعب نوكي هنال مامحلا هفرظ نوكيو ةمالسلا نمضي صاخ

 نم هللا هنمآ ءانحلاب بضتخاو ىلطأ نم :ي هللا لوسر لاق .ةرونسلاب

 .اهلثم ةيلط ىلإ ةلكآلاو صربلاو ماذجلا :لاصخ ثالث

 ىلإ يهف نيعم لمع لوح ةدرارلا ريباعتلا فلتختو ددعتت امدنعو

 هيف ًابيغرتو هيلع ًاديكاتو اثح نوكت لمعلا كلذ دئاوفل اهتياكح بناج

 لوسرلا اهركذ يتلا ةيبطلا دئاوفلا تظحال دقف ,نمؤملا هكرتي ال ىتح

 هيد ل
 يفن همدق ىلإ هنرق نم ءانحلاب كلدتف ىلطأ نما :ىرصخأ رابخأ يفو

 .«رقفلا هنع

 هللا لوسر لوق ؛مامحلا وه باضخلا اذه فرظ نأ دكؤي يذلاو

 همدق ىلإ هنرق نم ءانحلاب هعبتأ مث ىلطأف مامحلا لحد نم» :رمخآلا لع

 ."رونلا نم هلثم ىلإ ةلكآلاو صربلاو ماذجلاو نونجلا نم هل أنامأ ناك

 :رومأ ةدع اهريغو ةياورلا هذه نم دافتسملا نوكيف

 مامحلا يف هنوك ١_

 (نرقلا وهو) سأرلا ىلعأ نم ندبلا عيمج وه ءانحلاب بوضخملا _'
 .طقف ءالطلا لم باضخ سيلو :مدقلا ىلإ

 مفيظنتلاو مامحلا باذآ باوبأ 18 باب 787 :!لئاسولا رظنا 2



 نراك ... ةروثلا يف ةمالسلا

 نامز ىلإ هب دارملاو ؛اهلثم ةيلط ىلإ ددحتس ةيلمعلا هله رشأ نإ

 ماوعأ رشع ءالطلا ناسنإلا كرتل الإو .ءالطلا سفن سيلو ةقحاللا ةيلطلا

 ةيلطلا نامز دارملا معن ,ةرتفلا كلت لك يف ضارمالا كلت نم انمآ نركيو

 يف ةنسلا نال ,رثكأ سيل ًاموي رشع ةسمخ وهو ًاقباس هلنيب يذلا ىرمخألا

 .ًاموي رشع ةسمح لك ةرونلا

 تلاق اهنأل دانحلا مادختسا ةيفيك نيبت ل ةياورلا هذه نأ ىقبيو

 ةطساوب ةررنلا ةلازإ ىنعمب ءءانحلاب كلدتلا وأ باضخلا وه لهف «هعبتا»

 تاياورلاو ,ةفلتخم ىرخألا تاياورلاو ةياورلا هذه هيلع لدت ال دقف .ءانسحلا
 يأ ءباضخ هنأ ىلع هركذت ضارمالا نم لسمعلا اذه ةيئافوت ةركاذلا

 ىلع هركذت رقفلا يفن ةياور امنيب .ةرونلا ةلازإ دعب ءانحلاب ندبلا بيضخت

 .اهتحئارو ةرونلا ةلازإو كلدلل ةليسو هنأ

 ةروكذملا راثآلا نأ وه رابخألا ةماع نم دافتسملا نإف كلذ لك دعبر

 كلذ ىري بضتخاو ىلطأ نم يأ .اعم ءانحللب باضخملاو ةرونلل يه امنإ

 ىرثآلا



 سلا راو هيفا ياكل

 ةنيزلا يف ةمالسلا

 امهنس الع نإو ةارملاو لجرلل بولطم مالسإلا يف نيزشلاو ةئيزلا
 ام رتس لجأ نم ناسنإلا رمع داز املك كلذ دكأتي لب .رمعلا يف انعطو

 ديري مالسإلاف .ةحبقملا مئالعلاو راثآلا نم مايألا رورصو روهدلا هفّلخت

 ةوارط ظفح نمضت ةريثك رومأ ةباعرب همزلُيو اليمج نوكي نأ ناسنإلل

 ,حبقلاو سؤابتلاو سؤبلا ضغبيو هتيباذجو هلامج يف ديزتو هذلجو همسج

 رعشلاب مامتهالا
 موزلو دسجلا رعش نع مالكلا مدقن دقو .سأرلا رعش هب دارملا

 سارلا رعش امأو ؛ايقن ضيبأ دسملا نوكيل لوطي هكرت مدعو هتسازإ

 ىرخألاو همدعو هزجو هلاصئتسا ىنعمب قلحلا ةيلضفأ يف ةرات هيف مالكلاف

 نأ هيلع اذامو لوطي هكرتيو رعشلا ذختي نم لكل ةبولطملا ريبادتلا لوح

 .لمعي

 ,لجرلا نم هكرت ديريو رعشلا ليوطت لضفي نميف مالكلا عرشنو
 لاط نم ىلع قدصي _ رعشلا ليوطت ينعأ _ وهو .ةلاحم ال غلاس هنإف

 ,غلب ام غلب داز امف هيف قرفلا داجيإ ىنعم هقرف هنكمي دمح ىلإ غلبو هرعش
 ًاليوط هنود ام ىمسي الو رعشلا ذلختا وه اذهو ليوطلا رعشلا وه اذهف
 ىمسي الف قرفلا ىلإ جاتحي ال رعشلا ناك اذإ ينعي .ًارعش ىمسي الو لب
 .ليوط وه الو أرعش



 ةئيزلا يف ةمالسلا انين

 زواجت ام وه ًاقرف هل ذخنيو قرفي نأ ىلإ جاتحي يذلا رعشلا لعلو
 سيلف .انكمم هقرف ناك نإو قرفلا ىلإ جاتحي ال هنود امو ءنينذألا ةمحش

 ليلدلاو .اثعش قرفلا مدع دعي ثيحب هموزل لب «قرفلا ناكمإ درجم دارملا
 ناكا اكنَكا هللا دبع ابأ لأس نوراه نب بويأ نأ نس يور ام كلذ ىلع

 ناك هرعش لاط اذإ ناك هللا لوسر نإ ءال :لاق ؟هرعش قرفي ُيوَيَي هللا لوسر

 .نذالا ةمحش نود ناك ام قرف بوجو مدع ىلع لدي وهف'”هنذأ ةمحش ىلإ

 نكمأ ام ىنعمب ناك ءاوس ًارعش ذختا نمل تايصرتلا يف انه مالكلاو

 :رومأ يهو .داز امف هقرف مزلي ام وأ داز امف هقرف

 رعشلا ذاختا طرش وه اذهف .هيلإ ناسحإلاو هتياعر موزسل :لوألا
 .قلحللب ًارومام نوكي هيلإ نسحي مل نم ّنِإ ثيحب ديدش هيف رمألاو

 ةياور ينو ؛"”هيلإ نسحيلف رعش هل ناك نم :ٌلاَي هللا لوسر لاق
 ام وه رعشلا ذاختا نوكي دقف ,”هيلإ نسحيلف ًارعش ذختا نم :ىرسخأ

 هرابخألا فيعاضت نم دافتسم وه امك نينذألا ةمحش زاجام يأ ءانركذ

 .رعش هل ناك نم هلوق نم الفتسم وه امك .رعشلا قلطم نوكي دقو

 ني للا لوسر نع ينيلكلا هاور ام كلذ ةيمتح ىلع لدي يذلاو

 .هزجيل وأ هتيالو نسحيلف ًارعش لختا نم :لاق

 .17771ج 14 :1لئاسولا :”ح ةد :ةيفاكلا -'

 100 ةتايرقعجلا نع 1011ج 417 01 كردتسملا -'
 1017ج 417 :!كردتسملا ,1167ح 45: :!لئاسولا 758 154 :!هيقفلا -*

 1907ج 477 :!لئاسولا 771 114 :1يقفلا ,؟ح ادع :ةيناكلا -؟



 رمعلا لوطر ةحصلا ......

 ,هتياعر عم رعشلا الختا امهدحأ نارايخ هل ناسنإلا نأ ينعي رهف

 .هريصقتو هزج يناثلاو

 ,ةيالولا ناسحإ ناسحإلا نم دارملا نأ ةياورلا هذه نم دافتسيو امك

 رعشلا ةحلصم ةياعر يف اهعيمج بصت ةررقمو ةنيعم فئاظو دوجو ىنعمب

 .كلذ عيمج يلوتو هتطبغو هعفنو

 ءادتقا نيهدتلاو قرفلاو طيشمتلاب هدهاعتو رعشلا ةمدخ وه مهملاو

 نم فرعي ناك رشحم طسو يف ناك اذإ هِيَ هنأ :لوقنماف ليَ هللا لوسرب

 هل اولاق هيلع هوّلدي نأ بلطو هنع لجر لأس اذإو هطشمو هرعش ةفاظن
 نم هفرعت رعشلل ًاطيشمتو ًاحيرست سانلا رثكأ يأ ,"'ةمج سانلا لجرأ هننإ

 .هناعلو هتفاظنو هحيرستو هرعش طيبسن

 هتعاذإ بهي يذلا رمآلا ,ةقدلاو ةقانالا ةياغ يف بيبحلا انلوسر ليمج

 نوملسملا فرعُي نأ دح ىلإ .هب ءادتقالا ىلع نيملسملا ثحو هيلع ديكاتلاو

 اذإ مهنأ ىتح ,مهريغل بيطلا ناونعلا اذه نوكي الو ,ملاعلا يف كلذب

 ىلإ هامتنالا يف ملاعلا بغر ةفاظنلاب مهئانتعا ةدشب اوزاتماو كلذب اوفرع

 .نحلا نيدلا اذه

 .هيلإ ناسحإلاو هتمدخ وه رعشلا ذاختا طرش نأ ةجيتنلاو

 هرعش زواجت نم وهو ,هرعش لاط نمل رعشلا قرف مزلي :يناثلا
 :لاق :ةلا قداصلا نأ ٌدح ىلإ كلذ ىلع ديكأتلا درو دقو ,هينذأ ةمحش

 احا :ةةراحبلا -'



 نير" ةئيزلا يف ةمالسلا

 ءاج ديكأتلا اذه نأ ديب .”ران نم راشنمم هللا هقرف هقرفي ملو ًارعش ذختا نم

 تناك ام هايبنالا نآل ؛ةنسلا نم قرفلا نوك مدع نع نالعإلا عم ًانمازتم

 هتقيرط تناك امو رعشلا كسمي ناكام هيلع انيبن اذكو ءرعشلا كسمت

 ناك دقو ةيبيدحلا حلص يف تيبلا نع دص امنيح دحاو دروم يف الإ .'قرفلا

 ُدَقْل ) لوقي ذإ هباتك يف اهب هللا ربخأ يتلا ايؤرلا ىأرو مرحأر يدهلا قاس

 ْآَط نإ ماَرَحْلا دجْسملآ ٌنلْخدَعَل ٍقَحْلأباينإلا هوس هَل كوَدَص

 ملطن "4 توُناَح ال َِقُمَو كسور نقع تروببا: هلل
 ناك يذلا رعشلا رْفو مث نمف هارأ امب هل يفيس هللا نأ يي هللا لوسر

 لئس كلذلو ,هرعش قرفي ناك اهدنعو ,مرحلا يف هقلحل ًاراظتنا هسأر ىلع

 هللا لوسر قرف لهف :هل ليقف ؛ال :لق ؟ةنسلا نم قرفلا نقل هللا دبع ربأ

 ؟ةئسلا نم سيلو لي لا لوسر قرف فيك :هل ليقف معن :لق ؟ُهيلَي

 الإو هللا لوسر قرف امك قرفي تي هللا لوسر باصأ ام هباصأ نم :لاق

 ءاهآر يتلا ايؤرلاو دصلا ةصق ُكَِع هللا لوسر باصأ امب ىنعو ."”الف

 يتأي نكلو .ًارابجإ وأ ًارايتخا هرعش لاط نمل مزال قرفلا نأ ةجيتنلاو

 رعشلا طسو ضيبالا طخلا ىنعمب قرفلا داميإ وه بولطملا له انه لاؤسلا

 1770ج 419 :!لئاسولا ,/4ح 114:!هيقفلا -'

 ح46 ”ايفاكلا -'

 .39: حتفلا ةروس -'

 1558ج 414 :1لئاسولا ,ح 140 3يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 وه دارملا نأ وأ نيفلاختملا نيفرطلا ىلإ هحيرستو رعشلا ةيحنت دعب
 ؟مايالا هذه فراعتي امك بيعشت درجم وأ :رئافض وأ لئاصخ هلعبب قيرفتلا

 وه دارملا قرفلا نأب ًاملع :نهذلاب سنآ لوألا ناك نإو لمتحم لكلا

 ءنيعم عضوم هل سيل امك ,دحاو قرف نم رثكأ ذختا نم عنام الف ؛سنجلا

 بسانملاو داتعملا وه طسولا نكلو .حيحص لكلاف نيبناجلا دحأ وأ طسولا

 .رعشلا ةماع قرف قدصي ىتح ءافقلا رخآ ىلإ قرفلا دمل

 تركذو كلذ ىلع رابخالا تدكأ دقو ؛مزال رعشلا طيشمت :ثلاثلا

 سأرلا حيرست ةرثك :لاق هنأ يلي ينلا نع يور دقف ,ةددعتم عفانم هل
 رابخألا تدكأ دقو اذه ”عامجلا يف ديزتو هقزرلا بلجتو ءابرلاب بهذت
 لسي ةياور يفو ؛ةميظع ةدئاف يه مكف هابولا هباهذإ ىلع ىرخألا
 ضارمألا لك ينعي .'"” ىمحلا كت هللا دبع وبأ لاق اءابولا امو :يوارسلا

 ءابولاب بهذي هنأ :ىرخأ ةياور يفو ةريثك يهو ىمحلا اهضارعأ نم يتلا
 ."مغلبلا للقُي طشملا ةرثك نأ :ةثلاث ينو ,”فعضلا وهو

 ؟موي لك وه له طيشمتلا تارم ددع نع لاؤسلا :عبارلا

 قدصت ال دق ؟ديزأ وأ ةرم موي لك يف وه له موي لك يف ناك اذإو
 هرعش لاط نمل لقالا ىلع مويلا يف تارم سمخ طيشمتلا وه بولطملا نأ

 1053ج 459 :!لئاسولا 5١ لامعألا بارث ,1ح 444 ”يفاكلا -

 3 كيب 5يفاكلا -

 006 7؟4حال» :!هيقفلا -_

 .فيظنتلاو مامحلا بادآ باوبإ نم 74 بغي 414 :1لئاسولا رظنأ -



 نيل ةئيزلا يف ةمالسلا

 زكتنيز أوٌُدُح ) :لاعت لق نآرقلا يف كلذب رمآلا درو دقو ,لطي مل وأ

 نسحلا وبأو اقف قداصلا هللا دبع وبأ لئس دقف ,” 4 ٍودجْسَم ٍّلُك َدنِع

 نأ مولعمو «”ةالص لك دنع طشمتلا وه ةئيزلا دسخأ نإ :لاقف ةانكلا

 طشملا نإف :لقف غنا هللا دبع وبأ هللعو ,ةسمح يه ةبجاولا تاولصلا

 عطقيو ءبلصلا ءام يف ديزيو ةجاحلا زجنيو رعشلا نسحيو قزرلا بلجب

 ةيبط دئاوف ىلإ داشرإ يه لب ةضحم ةيدبعت تسيل ةيلمعلاف .”مغلبلا

 .ناسنإلا ةمالس نمضت ةجيتنلا يفو ءاهريغو

 وبأ لاق دقف .ةرم 77 طشمتلاب بيغرتلا دورو كلذ نم فرظأالاو

 لك َدنِع :ٌككئيِز اود ) :لاعت هلق نع الت هللا دبع ابأ تلاس ريصب

 نأ مولعمو ؛”ةلفانو ةضيرف ةالص لك دنع طشمتلا وه :لاق 6 ٍردِجَْسُم

 تناك ةبجاولا سمخلا ىلا تفيضأ اذإ ةلفان رشع ةيناع ةبتارلا لفاونلا

 دح كلذل نكي مل الإو ةبئارلا لفاونلا دارملا ناك اذإ اذه ,نيرشعو ةئالث

 .طقف ةبئارلا ةدارإ وه رهاظلا نكلو ؛ىلعأ
 دنع فقوتي ال ةيآلا يف ةنيزلا ذلفتاب رمألا نأ ىلع ًأريخأ ركذنو

 دع :ٌكككيز أوُدْح ) :ىلاعت هلوق يف تاياور ةدع يف دوجولا نآل طيشمتلا

 5 :فارعألا -'

 1005ج 450 :1لئاسولا :114 :4 نايبلا عمج ريسفت رظنا -'
 1708 55 :1لئاسولا 27 70 :لاصخملا -"

 16 ح17 :؟يشايعلا ريسفت -



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 رمألا نإف يمعزبو ."ةالص لك دنع طشمتلا كلذ نم :لق «ٍدِجْسَم ِّلُك

 يبط ءاضف يف اهلخديو ةنيز اهنوك نع ةيضقلا جرخُي ةرم 7 طيشمتلاب
 ريثكب كلذ نم لقأب ققحتت ةنيزلا نأل ,ةئيزلاب ةيآلا يف ريبعتلا الول ضحم

 .ةلاحمال

 لك يفكيو ءال رهاظلا ؟هتدامو طشملا عونل نييعت كانه له :سماخلا

 ””ءطشملا نانسأك ةيساوس نونمؤملا» ةياورل ةيساوس نانسأ هلو ًافيظن ناك ام
 .بشفللك ًايعيبط ناك ام لّضفملا ناك نإو '

 صئاصخ هل ركذت تاياور جاعلا طشملا صوصسخ يف درو دقو

 حيرستلا لاق اتكلا يركسعلا نسحلا يبأ نع يور دقف .ةدئاز دلاوفو

 غامدلا نم دودلا (درطي وأ) حرطيو سارت يف رعشلا ثبني جاسعلا طشسمب

 .”رومعلاو ةثللا يقنيو هرارملا يفطيو

 دقو ىرخأ تاياور صاخ لكشب ءابولاب هباهذإ ىلع تدكأ امك

 طشملا ىلإ ةراشإ رابخالا ضعب يفو ؛جاع طشم ةمئالا رثكال ناك هنأ اوركذ

 ,"ليفلا ماظع نم عونصملا

 5410 :!هيففلا الع 144 ”يفاكلا -

 50/4 :(بففلا يف هلئمو قالخألا باتك يف ٍيلوكلا مساقلا يبأ نع القن ةمالاح 777 :ةكلردتسملا 3

 هللا لوسر نع راصقلا ثيداحألا نم ةةلاح
 :«حاحصلا .نانسألا نيب يذلا محللا وه رومعلاو 185ج 11* :؟لئاسولا ةقالخألا مراكم -*
 هين

 .فيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم /6باب 457 :1لئاسولا رظنا -'



 0 يزلا يف ةمالسلا

 يلع نع ةياور يفف مايق نم طاشتمالا نم ريذحت كانه :سداسلا

 مايق نم طشتما نم :ُْلِلكي يبنلا نعو ؛رقفلا ثروي مايق نم طشمتلا :ةيقلا
 يور دقف ةمالسلا انمهيو نيدلا الو رقفلا ةلأسم انمهت الو ؛نيدلا هبكر

 فعضلا ثروي هنإف مايق نم طشنمت ال :لق ةثنقا ىسوم نسحلا يبا نع

 ."'دلجلا خخميو بلقلا يوقي هنإف .سلاج تنأو طشتماو ,بلقلا يف

 هنإف ؛ليجرتلاب هنع رّبعيو ءاملاب هطيشمتو رعشلا حيرست ذبحي :عباسملا

 ناك ام رثكأو هرعش لجري كي هللا لوسر ناك دقف «طيبست ىلع دعاسي

 .”نمؤملل ابيط ءاملاب ىفك :لوقيو ءالاب هرعش جري
 ةفص يف نإف هدقع لحو دقعتملا رعشلا طيشمتل ةلآ لمع :نماثلا

 ,”هؤاسن هلجرتو ىردملاب هسأر لّجريو طشتمب ناك هنأ للي يبلا حيرست

 نانسأ نم نس لكش ىلع بشخ وأ ديدح نم لمعي ءيش وه ىردملاو
 .دبلتملا رعشلا هب حرسي هنم لوطأو طشملا

 يف هعضو وأ ,هتقرافم مدعو طشملا باحصتسا بولطملا :عساتلا

 هتداسو تحن طشملا عضي ناك ُهيْيَي هللا لوسر نأ يور دقف ءديلا لوائتم

 دجسملا يف طشم هك هللا دبع يبال ناكو .ءابولاب بهذي طشملا نإ ؛لوقيو

 ,"هتالص نم غرف اذإ هب طشمتي

 دفيظنتلاو مامحلا بادأ باوبأ نم 74باب 118 1لئاسولا رظنا -'

 163 ؛تايرفعجلا نع ١٠1/ح408 :1كردتسملا -'

 119 404 :كردتسملا ا”ث ةقالخألا مراكم -؟

 :1لئاسولا كردتسمو ,مامحلا بادآ باوبأ نم 28 بابو الث - ال بغي 418 :!لئاسولا رظنا -'

 .مامحلا بادآ باوبأ نم 44- 47 ,5 باب 4



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 سأرلا قلح
 يه امو «كلذ ريغ وأ رعشلا ليوطت وأ سأرلا قلح لضفملا وهام

 نأ ىلإ بهذي رخآلاو قلحلا لضفي ضعبلا تيأر ينإف ؟كلذ يف ةنسلا

 ناك نإو كاذ الو اذه ال حيحصلاو هةمئالا اذكو ًاليوط ناك ءايبنألا رعش

 .اهيلإ ةراشإلا يتأت راثآو دلاوف امهنم دحاو لكل

 لب ءرعشلا كسمت تناك ام ءايبنالا نأب :ةلئاقلا ةياورلا تمدقت دقف

 نيلسرملا لمع ىلع ةرظن ءاقلإ بهي كلذ عمو ,مهننس نم رعشلا ذسخأ نإ
 وه ريباعتلا كلت لوأف ,كلذ يف ةدراولا ريباعتلاو رابخألا يف دوجوم وه امو

 ديفتسأ الو ءرعشلا كاسمإ مدع ثلاثلاو ,رعشلا زج يناثلاو ,رعشلا ذخأ

 اوناك سانلا نأ رّدقملا نإف .هكرت مدعو ريصقتلا ىوس ريباعتلا كلت نم

 هنم نوذخأي ءايبنألا ناك امئيب .ةيانع نود نم هنولمهيو رعشلا نوكرتي

 نأ ليلدب ههلاصنتسا دارملا سيلو .رافظالا ذخأ ريظن كلذو هس نونتعيو

 باتك يف انيبو «قرفلا غلبي مل ”ةرفو اذ ناك ُةيِي هللا لوسر نأ يورملا
 .ةرفو وذ هنأ هتافص دحأ نأ ءامسألا

 لينأيف نذَألا ةمحش غلبي ىتح هكرتي ناك هنأ تاياورلا تنيب دقو
 اهل تلق لاق نكت هللا دبع يبأ نع نوراه نب بوسيأ نع يور دقف .هنم

 لاط اذإ ناك هيي هللا لوسر نإ ال :لاق ؟هرعش قرفي لَو هللا لوسر ناكأ

 راق : لَو ىفطصملا لوسرلا ءامسأ -
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 نيزلا يف ةمالسلا

 لزني رعش هل لاحلا اذهب ىري ناك هنأ يأ ؛”هنذأ ةمحش ىلإ ناك هرعش

 .نينذألا ىلع

 ,جحلا يف امك نايحألا ضعب يف قلحي ناك هنا يناني ال اذه نكلو

 هلاصتتسا وأ ماودلا ىلع رعشلا لاصئتسأو قلحلا هقلثن ناك له نكلو

 لب .ًاحضاو ًاليلد هل دجأ ملف هنْذأْلا ةمحش غلبي ىتح لوطي هكرت مث

 ىلع ةرفولا دح ىلع هظفحو رعشلا ريصقت وه لاي هباد نأ دافتسملا

 ,ماودلا

 لصشتسالا ىنعمب سيل قلحلا نأ يداقتعابف ,قلحلا مكحامأو

 يفتعي ال نمل الإ دومحم هنأ نظأ امف ؛نكمم دح لقأ ىلإ رعشلا ريصقتو

 هلهب نم نورمأي اوناك ةمئالا نإف كلذ نمم نكمتي ال وأ هرعش ةفاظنسب
 اذه نإف تاضارتعالا ضعب نوهجاوي اوناكف ؛لصئفتسالاو قلحلاب ةباثملا

 نب قاحسإ نع يور دقف .هسفنب صخشلا ليثمت نم دعيو حيبق لمعلا

 هباودو هنرد لقي كرعش لصأتسا :يل لاق لاق ةننقلا هللا دبع يبأ نع رامع

 .كرصب ولجيو «كتبقر ظلغتو .هحخسوو

 كدب حيرتسيو :ىرخأ ةياور فو

 خسولا ىنعمب نرد هرعش يف نوكي نمل باطخلا اذه نأ مولعمف

 هحنمي دق رصبلا ءالجو ةبقرلا ظيلغت ةفاضإ نكلو ؛لمقلاك باودلاو

 .رعشلا خسو ناك نمي رمألا صاصتخا مدعو ميمعتلا ضعب

 1571ج 404 :1لئاسولا ؛طيسب توافتب 710 184 :!هيقفلا :؟ح 484 :يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...-...........

 قلح نولوقي سانلا نإ اقل هللا دبع يبأل باحصألا ضعب لاقو

 ءيش لك ةرمعلاو :”'انئادعال ةلثمو انل ةرمع :اتل لاقف .ةلثم سأرلا

 ةلثمو انل جات قلحلا ىنعملا نوكيف هاهريغو ةمامعو جات سأرلا ىلع لبي

 .ةنيزو جات اندنعو ةلثم ءادعألا دنع وهف .ةفاضإلا ىنعمب هيئادعال

 يذلا قالحلا ىرت تنأف ,لاصئتسالا ينعي ال قلحلاب ريبعتلا نأ ىلع

 كلذ نمو ناكم لك يف ليمجتلاو ريصقتلا ىوس لمعي ال قلحلا هلمع

 ,"”كلامج يف ديزي هنإف قلحا :لجرل يي هللا لوسر لوق يف ىنعملا ملعت
 نأ نظأ امو ؛لجرلا لامج يف ديزي ريصقتلا نأل ,ريصقتلا رهف

 معن هفرعلاو ةغللا يف قلحلا نم دارملا وه الو .لامجلا يف ديزي لاصئتسالا

 .سوملاب لاصئتسالا وه جحلا صوصخ يف يعرشلا حالطصالا يف

 تايصوتلا ضعب

 وأ يقابلا كرتو سأرلا نم عضوم قلح نادلبلا ضعب يف دج ١_
 ؟دومحم اذه لهف ةلصحخ كرتو سأرلا قلح

 ©”ةرقنلا قلح نم صوصخ مكح يف درو نكلو.ًاررض هيف نأ نظأال

 نم قلحف ماّجحلا ينمجح :ملسأ نب رمع نب نمحرلا دبع لاق ؛ةياور
 قلحاف بهذا اذه ءيش يأ :لاقف كتَكا نسحلا وبأ ينآرف ةرقنلا عضوم

 9718ع 205 :1لئاسولا ,ح غلا ”يلاكلا 3

 1370ج 205 :1لئاسولا ,18/ح 174 :ةهيقفلا -'

 .ةيقرلا لصأ نم برغت يتلا سأرلا ةرقن يه :ةرقتلا هل



 ةئيزلا يف ةمالسلا

 قلحب رمآلا اذه نم دافتسي دقف ,”يسار تقلحف تبهذف :لاق ءكسأر

 نكلو .رخآلا ضعبلا كرتو ضعبلا قلح ةيحالص مدعو ؛سارلا ةماع

 «لجرلا رظنم حبق وه ءاذه ءيش يأ هلوقو مامإلا ضارتعا نم هافتسملا

 ىلإ ىدأ اذإ امأر ؛حبقلا ىلإ ىدأ ام كلذ ةيحالص مدع يه ةجيتنلا نوكتف

 .هيف عنم الف حبقلا مدع وأ لامجلا

 قداصلل رامع نب قاحسإ لاق دقف هفقلا قلح ىلع ديكاتلا ءاج _'؟

 اينهل لاقف .ًاديدش ًامغ ينمغيف يلفق يف رعشلا رثك امبر كادف تلعج :ةقا

 قلحلاب دارملا نأ مولعمو .”مغلاب بهذي افقلا قلح نأ تملع امأ قاحسإ

 قلح حبق نم مدقت امل افقلا هيف امب رعشلا ةماع لصئتسا وأ ريصقتلا وه

 .لاصئتسالا ىنعمب اهدحول افقلا لفسأ يه يتلا ةرقنلا

 راقوو رون ضيبألا رعشلاو بيشلا نأ رابخألا نم دافتسملا _'*

 عنام دوجو مدع ىلع رابخألا تلد دقف كلذ عم نكلو «ماركإلا قحتسيو

 درو لب «فتنلا نم لضفأ صقلا يأ زجلا تلعج اهنكلو .هصقو هزج نم

 الف رون بيشلا :لاق هنأ هيلي ينلا نع يور هنأ ىتح هفتن نع يهنلا

 هركيو ساب بيشلا زج ىري ال ناك هنأ ةنكلا نينمؤملا ريمأ نعو ,"هرفتنت

 موي هللا مهملكي ال ةثالث :لاق عنك هللا دبع ابا نأ رمألا غلبو ,"هفتن

 .175ح 419/ :!لئاسولا بح هع :1يفاكلا -'

 376 :امالسإلا مئاعد -"

 178 :ةمالسإلا مئاعد -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 تاياورلاو ,..و "هبيش فتانلا :ميلا باذع مهو مهيلإ رظني الو ةمايقلا
 يعرشلا مكحلا ةيحلن نم سأبلا يفنت تاياور دوجو عم ةريثك ةيهانلا

 ."'هفتن يف ررضلا ىلإ داشرإلا ىوس ىقبي الف :ةمرحلا مدع ىنعمب

 هناقلإ مدع ينعي وهو .هقلح دعب رعشلا نفد ىلع رابخألا تدكأ _+

 هلأ يو للا لوسر نع يور دقف ههلبملا يراجم الو عراوشلا وأ لبازملا يف

 )4 قداصلا مامإلاو رسقابلا مامإلا اذكهو رعشلا نفدب رسأي ناك

 رمألا اذه يف رس دوجو ديكأتلا اذه نم دافتسيو ةددعتم كلذب تاياورلاو

 مدع نم أشنت راضم دوجو ىلإ دوعي دقو ناسنإلا رشنو رشح ىلإ دوعي دق
 .”بوركملا يإ ناطيشلا هتحت ئبتخي ام رعشلا نأب ملعلا عم ًاصوصخ .هنفد

 نيب يلدتملا رعشلا ءنيغدصلا رعش نم ذخالا ىلع ديكاتلا ءاج

 هيغدص رعش نم مكدحأ ذيل :الي هللا لوسر لاق دسقف نذألاو نيسعلا
 اوذحخ :لوقي ناك هنأ ةلكا بلاط يبأ نب يلع نعو «"هتيحلل ضراع نمو

 .”ةيحللا ضراع نمو نيغدصلا رعش نم
 نأل ,نايحألا نم ريثك يف هاهتنمو لمع لك ادبم مالسإلا ددحي _”

 يف لخدتي ام لك نييبتو دسافملاو حلاصملا ةياعر ىلع ةينتبم ةعيرشلا

 .الاج ٠١5 :لاصخللا -'

 فيظنتلاو مامحلا بادأ باوبأ نم /ةباب 457 :لئاسولا رظنا -'

 .فيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم 18باب 1“ :لئاسولا رظنا -"

 48و 994ج 404 :!كردتسملا ل14 :امالسإلا مئاعد 3

 44و عك 404 :!كردتسملا 4 :امالسإلا مئاعد



 ةنيزلا يف ةمالسلا

 رعش قلح يف ءادتبالا ديدحت كلذ نمو دسافملا عفدو حلاصملا كلت ءافيتسا

 اذإ :لاق ةنكا نسحلا يبأ نع يسرنلا ديز لصا يف ءاج دقف ءسأرلا

 نم نيغدصلاو كسأر مدقمو ةيصانلاب ادباف كسأر رعش نم تذخأ

 لآو دمحم ةنسو ميهاربإ ةلم ىلعو هللا مسب :لقو ةنسلا كلذكف ءافقلا

 ينطعأ مهللا ءنيكرشملا نم انأ امو ًاملسم ًافينح مهيلع هللا تارلص دمحم

 ال ًارعش هناكم ينلدبأ مهللا :ةمايقلا موي رون ايندلا يف ةرفظو ةرعش لكب

 مث .ةمايقلا موي ًاعطاس ًارونو ايندلا يف ًاراقوو ةئيز يل هلعبت كيصعي
 , "'..كرعش عمجت

 يرعش بنجو ؛ىدرلا ينبنجو ىقتلاب ينيز مهللا :لقف تغرف اذإو

 ءأرضاالو ًاعفن يسفنل كلمأ ال ينإف ؛ينم هركت ام عيمجو ,يصاعملا يرصبو

 ىلإ نييئادلا نيئئانلا نيمظعلا ىلإ قلحاو ةيصانلاب ادبتو ةلبقلا لبقتساو
 ,”نينذألا

 هدحر .هجولا رعش غلبي ىتح سأرلا ةماع نم رعشلا ذخأ ينعي اذهو

 رعش نم ًادودعم نوكي يقابلا لعلو نينذألا مامأ نائشانلا نامظعلا وه

 ,9نيضراعلا

 .؟ج دك #؟راحبلا فاقع 4٠٠ :!كردتسملا 08 :رشع ةتسلا لوصألا -'

 اهلوق نم لدب يرشبو :هيفو :ةماجحلا باب 784 :ةهزقق اضرلا هقف نع 111ج 441 :اكردتسملا -'

 .يرصبو
 ؟84:!لئاسولا كردتسمو ؛ مامحلا بادأ باوبأ /3:/4.18) - 04 باب 414 :1لئاسرلا رظنا -"

 .مامحلا بادآ باوبأ 00 ,48 76 -+# باب



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هجولا رعش

 ةيحللا ١

 يأ :نييحللاو نيضراعلا لمشت يتلا يه اهنع ملكتن يتلا ةيحللا

 نيضراعلا لوخد مدع رابخألا نم دافتسملا ناك نإو مويلا فراعتملا ىنعلاب

 .نامزلا كلذ حالطصاب

 طيشمتلا ةيبولطم يف سأرلا رعشت ةعبات ةيحللا نأ ةفرعم مهملاو

 ةالص لك دنع طشمتلاب رمألا نم درو ام نإف .تاقرالاو تارملا ددعو

 نإو ودبي ام ىلع ةيحللاو سأرلا رعش هب دارملا نإف ةلفان ىتح وأ ةضيرف

 هيلإ فرصنملا بسحب سارلا رعش وه رهاظلا ناك
 ؛سارضالا دشي نيضراعلا حيرست نأ درو دقف كلذ نم نكي امهمو

 .سأرلا رعش حيرست لثم ينعي ,ءابولاب بهذي ةيحللا حيرستو

 ةيحللا طشمو ءابولاب بهذي سأرلا طشم :ىرخا ةياور يف نكلو

 .سارضألا دشي

 ام ةيحللا نم دارملا لعلف ؛سارضألا دشي ةيحلت طشملا :ةئلا يفو

 .ناضراعلا اهيف لخدي

 لك يف اهطيشمت ةرثك ىلع ديكأتلا وه ةيحللا طيشمت هب زاتسي يلسلاو

 نمو ةرم نيعبرأ هتيحل تحت حرسي ناك ُعيَْيَي هللا لوسر نأ درو دقف .ةبون
 ."مغلبلا عطقيو نهذلا يف ديزي هنإ :لوقيو تارم عبس اهقوف

 .4ح 459 :1لئاسولا ج30 :لصخلا -'



 ةغيزلا يف ةمالسلا

 نيعبرأ قوف ىلإ تحن نم هتيحل حرسي ناك للي هنأ :ىرخأ ةياور يفو

 تايداعلاو أرقيو تارم عبس تحت ىلإ قوف نمو هانلزنأ انإ أرسقيو ةرم

 ."”رودصلا ةشحوو مومغلاو مومهل ا ينع حّرس مهللا :لوقيو

 ةرم نيعبس هتيحل حرس نم :نق هللا دبع يبأ نع ةياور يف لب

 .”اموي نيعبرأ ناطيشلا هبرقي مل ةرم ةرم اهّدعو

 اهكرت ذبحي ال سأرلا رعش لثم _ ةيحللا ينعأ _ يهف قلحلا امأو

 لب .ًايئاهن اهقلحو اهاصئتسا الو ديلا ةضبق نم لوطأ نوكت ىتح لوطت
 زواجتي ال ام ىلعالاو ,ةيحل ىمسي ام ىندألا ؛ىلعأ دحو ىندأ دحام

 ول اذه ىلع ناك ام :لاقف ةيحللا ليوط لجر ُِلَي ينلاب رم دقف ةضبقلا

 ىلع لخد مث نيتيحللا نيب هتيحل أيهف لجرلا كلذ غلبف ,هتيحل نم ايه

 نيتيحللا حالصإ يف بيغرت رهف /””اولعفاف اذكه لاق هآر املف ُلْيَي يبنلا

 ,"هتيحل ففخ دق اظل رفعجابأ نأ ىرخأ ةياور يفو ةريصقلاو ةليوطلا

 ىلع ةمئالا ددش دقو :ةضبقلا ىلع داز امب ةليوطلا ددحت ةياورلاو

 نم داز ام نأ تاياور ةدع يف درو ىتح كلذ نم رثكأ لوطت اهكرست مدع

 .رانلا يف وهف ةضبقلا نع ةيحللا

 اهيفو 17 :قالخألا مراكم يف هلثمو ,17ة6ح 4 :1لئاسولا 9 :رافسالا راطخأ نم نامألا -'

 .مومحلا ينع جرف مهللا
 1741ج 44 :!لئاسولا ,800ح ١14 :!هيقفلا ٠١ 146 :ةيفاكلا -'

 1347ج 406:1 لئاسولا ,31 :قالخألا مراكم .7*ح 7 :!هيقفلا .7ح 448 3يفاكلا -'

 261ج 41 :1لئاسرلا ,؟ح 449 يناكلا -'

 مفيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم 18 باب 41١ :1لئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 اهنأ 92 اوركذو اهفح مدعو ةيحللا ءافعإ ىلع ديكأتلا درو امنيب

 ةيحللا ءافعإ يف عفانم دوجو كلذ نم الفتسي :ةرطفلا يهو ةيفينحلا نم

 .ناسنإلا ةمالس اهنع ذشي ال دق اهاصنتسا مدعو

 ,هفتلو بيشلا قلح يف راملا مالكلا سفن ةيمحللا يف يتأي امكو

 نب دمحم لاق :ةمظتنم ريغ اهكرت مدعو ةيحللا ريودتب ةيصوتلا انه ديزبو

 ,"اهرّرد :لاقف .هتيحل نم ذخاي ماجحلاو ةتقلا رفعج ابأ تيأر :ملسم

 نطبيو هيضراع ذعلي ظنا رفعج ابأ تيأر :لاق يفريصلا ريدس نعو

 اهذعناي الو ,ةناطب رأ نطب اه لعجي نأ وه ةيحللا نيطبت لعلو ؛”هتيحل
 .ىلفسلا ةفشلا رعش يأ ةقفنعلا نم ضفخأ نوكت ثيحب اهمادق نم

 براشلا _"

 ليوطت الف سأرلا رعشو ةيحللا نم سكعلا ىلع براشلا يف رمألا

 هريصقت نم دبالو لاط اذإ هررض ىلع تدكأ تاياورلا نآل ؛طيشمت الو
 اثبت هذختي ناطيشلا نإف ؛هبراش مكدحأ نلوطبال :لاق يي هللا لوسر نال
 لكالا دنع هثولتو هيلع سفنلا رورمل حضاوو مولعم اذهو ,”هب رئتسي

 مكارتل ًالحم ريصيف لماك لكشب هفيظنت بعصلا نم لعجي هلوطف
 نم صلختلل يداشرإ يهنلا نأ حضاولا نم نوكي هدنعو .تابوركملا

 1340ج 404 :1لئاسولا .6ج 444 :ةيفاكلا 3

 .1787ح 414:1لئاسولا ,ةل :قالخألا مراكم حطمت ةيفاكلا -'

 ح15 :ةلئاسرلا ,١ح طم 3يفاكلا -



 91 ةنيزلا يف ةمالسلا

 ,رّهطت ةثنكا ميهاربإل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نآل ؛ريهطتلا لجالو ررضلا

 ."؟هيراش ذعلف

 ءافحلب تاياورلا يف ريبعتلا ءاج نإو هلاصفتسا وه دارملا سيلو

 ىصقالا دحلا هب داري نكلو هصق ينو هذخأ يف ةغلابملا ينعي وهو براشلا

 هلوزن مدعو .ةفشلا ةفاح هانعمو .راطإلا زواجت مدع وهو لباقم دح هلف الإو

 ىثح براشلا نم ذخأت نأ ةنسلا نم :ّإَي هللا لوسر لاق دقن ؛مفلا ىلع

 طيبي امو هدودح يأ مفلا راطإ وأ ايلعلا ةفشلا راطإ وهو ”راطإلا غلبي

 يف نأ كش الو .هتبانمو هدودح يأ .براشلا سفن راطإ ةدارإ لمتسحجيو هب

 لب هنم ءيش ءاقبو ؛هلاصئتسا مدع ىلع ةلالد براشلا نم ذخالاب ريبعتلا

 .هتودحو براشلا عضوم نع جرخام ادع هبلاغ

 يف هقصلأ ىتح هبراش ىفحأ ريصقتلا يف ةمئألا دحأ غلاب اذإو

 .رعشلا تبنم يأ ؛بيسعلا

 هلختي هلوط اذإ هنال ؛ليوطتلا مدع درجم وه لوألا بولطلاف

 ملا ىلع لزنيو هراطإ نع جرخي ال نأ لضفالاو هب رتتسي اثبت ناطيشلا
 .ةفشلاو

 ,ةيفيلحلا نمو ةنسلا نم هكرت مدعو براشلا نم لخألا نأ ةجيتنلاو

 يف نمكيو ةرطفلا نم وهو ةقيكا ميهاربإ ندل نم هايسنألا ةقيرط وه يأ

 14 :تايرفعجلا نع ٠١8 413 :!لئاسولا كردتسم :114 :1مالسإلا مئاعد -'

 1791ج 411 :1لئاسولا ,3ح 448/ :1يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .... 5

 ضعب يفو ؛تابوركملا نم صّلختو ريهطت هنال :ةيحص دئاوف لمعلا اذه

 مكف ؛مهلا لاوزو حرفلاو رورسلا ىلإ وعدي هنأ ينعي .ةرشن وه تاياورلا

 .؟ةميظعلا دئاوفلا نم هيف

 فنألا رعش _"

 «حيبق هنإف فنألا ةدودحم نع جرخو لاط اذإ فنالا رعش ناكشال

 لجال مزلف ؛عابطلا هنم رفنتتو ءنيلمهملا نم ةباثملا هذهب ناك نم دعيو

 ؛ماذحلا نم نامأ وهو عفان هدوجو نأل هفتن نود هريصقتو هنم ذخألا كلذ

 يذلا رعشلاو هبراش نم مكدحا ذعليل لق هنأ يتب ينلا نع ءاج دقف

 :ةلهقا قداصلا مامإلا لاقو ,هلامج يف ديزي كلذ نإف ؛هسفن دهاعتيلو هفلأ نم

 ."”هجولا نسحي فنالا نم رعشلا ذخأ 0

 باويأ 44 باب 408 :1لئاسولا كردتسمو بامحلا بادآ باربأ 77 باب 41١ :!لئاسولا رظنا 3

 .مامحلا بادآ

 .مامحلا بادآ باوبأ 8 باب 514 :!لئاسولا رظنا 3



 ةمالسو ةنيز رعشلا غبص

 باضخلا

 هيلع ثح يذلا رمألا ,ةنيزلا نم رعشلا غبص نأ مويلا فورعملا

 هيف سانلا بغرو ديكأ لكشب ماع ةئامعبرأو فسأ نسم رشثكأ مالسإلا

 هللا ليبس يف قافنإلا ىلع غبصلا يف قافنإلا لّضف هنأ ىتح ايجع ًابيغرت
 نم لضفأ لجل اذه يف مهرد قافنإ لعج ىتح ًاريبك ًاليضفت هلضف لب
 .هللا ليبس يف مهرد فلأ قافنإ

 ,رمجألا نوللابو ,رفصالا نرللاب رعشلا غبصب رماي هنأ فيرظلاو

 «يتايس امك ضعب ىلع اهضعب ليضفت عم .اهنيب ريخيو ؛دوسألا نوللابو

 راصو هسأر باش نم ىلع دكؤيو ىاسنلاو لجرلا كلذب عيمجلا رمأي هارث

 بيشو ضايب هرعش يف
 هرعش اذهو بضتخ بِي هللا لوسر ناك :ةنكا رقابلا مامإلا لق

 .تارعش ىوس هرعش ضييب مل ُهيَْي لوسرلا نأ عم ,”اندنع

 «باضخلاب رعشلا غبص نع ربعت تاياورلا نأ ىلإ تافتسلالا يغبنيو

 رييغت ينعي رهف .رعشلا باضخ لاقي امنيحف نوللا رييغت وه باضخلاو

 ال ناسنإلا لامج يف ديزيو ةئيز دعي يذلا رييغتلا بولطملاو رعشلا نول

 .رييغت لك

 1965ج 400 :!لئاسولا :؟89/ح 157 :اهيففلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 لمجلاو ةنيزلا ىلإ لوؤي امب رعشلا نول رييغت وه لوالا بولطلاف

 داوملا ضعبك ررض اهيف نوكي ال نأ طرشب ةغباصو ةريغم ةدام يأب

 لق هتاليصبو هلوصأ فعضو رعشلا طقاست ىلإ يدؤت يتلا ةيواميكلا

 امك نوللا ريغي ام وه باضخلاو ,”هلك باضخملاب سابال :هيعا قداصلا

 :طاقن يف اهيلإ ريشن طورشلاو قئاقدلا ضعب كائهو ةيلك ةروصب اذه .نيب

 ةيحللاو سأرلا لمشي هنع ثدحتن يذلا رعشلا غبص ١_

 لمشيف ةيحللاب الو سأرلا رعشي هنيقت مل تاياورلا رثكأ نإف ؛براشلاو

 روعشلا ىلوألا ةجردلاب ينعي اهنم هغبص فراعتملا ًاصوصخخو روعشلا عيمج

 رعشو سارلا رعش ركذت تاياورلا يقابو ,ةنيز اهغبص دعُي يتلا ةرماظلا
 نع اننا هللا دبع ابأ تلأس :صفح لاق همهنيب عمجي ام كانهو ةيحللا

 .”معن :لق ؟ةنسلا نمأ ةيحللاو سأرلا باضخ

 :ينالاك يهو باضخلا عاونأ ضعب ىلع رابخألا دكؤت _"

 ؛رصبلا ولجي هنإف ؛ءانحلاب اوبضخا :ُيكي هللا لوسر لاق ءانحلا _فسلا

 قداصلا مامإلا لاقو ”ةجوزلا نكسيو ؛حيرلا بيطيو ءرعشلا تبسيو

 نسحيو ؛ةهكنلا بيطير هجولا ءام يف ديزيو كهسلاب بهذي ءانحلا :الؤتلا

 ."دلولا

 ,1696ح 40+ :لئاسولا ا ةقالخألا مراكم ,76ج 157 :اهيقفلا يد

 1630ج 45 :!لئاسولا .ح 480 :ةيفاكلا -'

 14ج 4:8 :1لئاسرلا .1/5ح 11 :هيففلا .ةح شل :ةيفاكلا -"

 16:41 408:!لئاسولا 190 :1بيذهتلا 175 151 :!هيقفلا .دح (44 :3يئاكلا 7



 .... ةنيزلا يف ةمالسلا نك

 نم ولخت الف كلذ عمو .ةهيركلا ةحئارلاو رفزلا وه كهسلاو
 اهرسك نيبع يف بيشلا لعشت ءانحلا نأ يور دقف ةيبناجلا ضرارعلا

 ."هتيطغتو بيشلل

 رفعج يبأو يلع نب نيسحلاو هيلي ينلا نأ يور دقف متكلا _ب

 .”متكلاب نوبضتخي اوناك جر يلع نب دمحم

 نأ اوركذو .ةمسولاب اوبضخ ليَ ةمئالا نأ يور ,ةمسولا _ج

 .اهنم رثكي ةعرقابلا مامإلا ناكو ؛ةمسولاب بضتخم وهو لتق ةقؤقلا نيسحلا

 ملسم نب دمحم لاق نانسألا ضقنت اهنأ يهو .ةيبناج ضراوع اهو
 ,يسارضأ ةمسولا تضقن دمحم اي :لاقف اكلع غضمي ان رفعجابأ تيار

 ءاهدشال كلعلا اذه تغضمف

 ةنيقلا هللا دبع وبأ لثس دقف ؛طقف نسلا رابكل اهلضفت ةياور كانهو

 , .””ريبكلا خيشلل اهب سأب ال :لاقف ؛ةمسولا نع

 يبلا ةيصو يف هاج دقف ,باضخلل ةميظع دئاوف رابخألا ركذت

 يف قفني مهرد فلأ نم لضنأ باضخلا يف مهرد يلع اي: يلعل ُيَ
 ,رصبلا ولجيو نينذألا نم حيرلا درطي :ةلصخ رشع ةعبرأ هيفو ؛هللا ليبس

 لقيو "ىنضلاب بهذيو ةثللا دشيو .ةهكنلا بيطيو .ميشابخلا نيليو

 .هتيطغت يأ :بيشلا رسكو 1984و 198/ح 4:8 :!لئاسرلا رظنا -

 ناسل رظنا .هب بضتخيو ءانحلاب طلخب تبن متكلاو 1010ج 4:5 :1لئاسرلا ,؟الفح 11

 04 15برعلا

 هقيظنتلاو مامحلا بادأ باوبأ نم ؛ةب 407 :!لئاسولا رظنا -"

 .لاخلا هرسو فعضلاو لزمأاو ضرلا :ىنفلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هب ظيغيو ؛نمؤملا هب رشبتسيو ؛ةكئالملا هب حرفتو ءناطيشلا ةسوسو

 "اريكنو ركنم هنم يبحتسيو هربق يف ةءاربو «بيط وهو ةنيز وهو .رفاكلا

 دقو .”نايشغلاب بهذيو رصبلا نع ءاشغلا ولجيو :ىرخأ ةياور يفو

 .”بطلا باتك يف عفانملا كلت داحآ يف مالكلا مدقت

 رومألاب باضخلا وه عفانملا كلت لك هل ينلا باضخلا نم نقيستملاو

 .ةعولاو متكلاو ءانحلا ينعأ :ةيناثلا ةطقنلا يف ةروكذملا

 رفصألا نوللا وه لضفملا نإف ناولالا نيب ليضفتلل ةبسنلاب _5

 ةيلك ةروصبو دوسألا نوللا وه هنم لضفألاو ,رمحألا نوللا هنم لضفالاو

 ."خوطألاو كلحألا نوللا وه لضفالا نإف

 :لاقف كلذ ٌوادَي يبلا غلبف .ةرفصلاب ةهئكلا نينمؤملا ريمأ بضخ دقف

 مالسإ :لاقف كلذ ُةيليَي ينلا غلبف .ةرمحلاب هبضخف ,مالسإ باضنلا يف

 ,"رونو ناميإو مالسإ :لاقف كاذ ِلتَي يتلا غلبف .داوسلاب هبضخف «ناميإو

 رقص دقو اي كلا لوسر ىلع لخد ًالجر نأ :ىرخأ ةياور يفو

 دقو اذه دعب هيلع لخد مث ءاذه نسحأ ام :ُيلَي هللا لوسر هل لاقف ,هتيحلا

 لحد مث كاذ نم نسحأ اذه :لاقو هيي هللا لوسر مّسسبتف «””ءانحلاب ىنقأ

 1001ج ل1٠ :1لئاسولا اح #6 :لصخلا ,ةدفح 15 :اهيقفلا -
 )630ج 409 :1لئاسولا 15ج 445 21يفاكلا -'

 55 7 ىفطصللا لوسرلا بط يف ةسارن باتك رظنا -

 يمامحلا بادآ باوبأ 8خب 4:5:1لئاسولا -'
 3098 4:4 :!لئاسولا ءاماك ح63 :ينامألا -'

 ةرمحلا ةديدش اهلعج يأ -'



 #1 ةئيزلا يف ةمالسلا

 نم نسحأ اذه :لاقو هيلإ كحضف داوسلاب بضخ دقو كلذ دعب هيلع

 ,كاذو كاذ

 يفو ؛لمعلا اذه يف بيغرتلل الإ هيلإ هكحضو ُهيَْي ينلا مسبت امو
 ينإ ؛مالسإلا باضخ اذه :لاقف مهاحل اورفص هباحصأ نم ًاموق نأ ةياور

 لِي لوسرلا بيغرت ىدم ىلع لدي كلذ لك ,” مهارأ نأ بحال
 .قمغالا نوللا رايتخاو رعشلا غبص يف نيملسملا

 .كلاحلا هللا ىلإ مكباضخ بحأ :ِلَْي هللا لوسر لاقو

 برحلا امهدحأ ؛نيدروم يف داوسلاب باضخلا ىلع ديكأتلا ءاج

 سنأ داوسلاب باضخلا نأ تاياور ةدع يف هاج دقف .ءاسنلا لجال رمخألاو

 اربضتخي نأ اهازغ ةازغ يف هِي هللا لوسر رمأ دقو ,ودعلل ةباهمو ءاسنلل

 ضعب يف داوسلاب باضخلا دع ىتح نيكرشملا ىلع هب اووقيل داوسلاب

 5" ووك ني مثنطتسأ ام مُهل اوُدِعَأَو جودعلل دادعإلا نم رابخألا

 دقف دوسألا نوللا يف ءاسنلا ةبغر رابخألا ضعب نم دافتسي ١

 ينإ :لاقف .هولأسف داوسلاب ًابضتخم هوأرف الق رفعج يبأ ىلع موق لخد
 "نه عّئصتا انأو ءاسنلا بحأ لجر

 ًاصوصخو ةيلك ةروصب باضخلل ةميظع ةدئاف رخخآ ريس فيضيو
 ىلع تلعخد :مهجلا نب نسحلا لاق دقف .ءاسنلا ةفع وهو داوسلاب باضحلا

 1908ج 46 :!لئاسولا ؛1هخح 117 ؛!هيففلا 3

 1091ج 40 ؟(تببلا لهأ) عبط لئاسولا :؟٠ :لامعألا باوث -'

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم 40ب 44 :1لئاسولا رظنا-"

 .1901ح 44 :!لئاسولا ,5ج 44 يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 تبضتخا دق كارأ :تلقف داوسلاب بضتخا دقو ايقا نسحلا يبأ

 ةفع هب هللا ديري ام ةئيهتلاو باضخلاو .ًارجأ باضخلا يف نإ :لاقف داوسلاب

 .”ةئيهتلا نهل نهجاوزأ كرتب ةفعلا ءاسن كرت دقلو ,ءاسنلا

 اهافخأو ةدوجوملا ناولألا لضفأ مايالا كلت يف داوسلا لعلو

 لضفأ نوكت دق مايألا كلت يف نكت مل ةريثك ناولأ مويلا دوجوملاو ,بيشلل

 نمو موق ىلإ موق نم ةبغرلا فلتخت دقو ,يئاوهقلاو يبهذلاك داوسلا نسم

 لضفالا راتخي نأ هيلعو .ناسنإلا رايتخال كورتم وهف ءناسنإ ىلإ ناسنإ

 ىلع رافصلا ليضفت ىلع لدت ةفيعض ةياور كانه نأو ًاصوصخ ؛لمجالاو
 ,”ناولالا عيمج

 :ٌوَْيَي هللا لوسر لاق ,غبصلاب بيشلا ءافخإ ىلع ديكأتلا درو _/

 .”ىراصنلاو دوهيلاب ارهبشت الو ,بيشلا اورْيغ

 ديدج رعش تبنيو لوطي ةلم دعب هنإف هرعش ناسنإلا غبص اذإ_8

 هله ىمست نينول اذ رعشلا نوكيو «هريغو ضايبلا نم لوألا هنول ىلع
 ءاج كلذلو .ةرفنلا بجوتو ةبولطم ريغ ةلاح يهف ««باضخلا لصن» ةلاحلا

 كلذ نإف باضخلا لوصنو كايإ : ةانكا قداصلا مامإلا لاق «ةعباتملاب رمالا
00 

 سون ١.

 .195/8ج 6:6 :1لئاسولا 571ج 151 :!هيففلا اح 44: :ةيناكلا -'

 .قيظنتلاو مامحلا بادآ باوبأ نم ؛5باب 6*4 :لئاسولا رظنا -_

 ,160/ح 40: :3لئاسرلا ,”ح 4446 :لاصخلا -"

 167جم نا :ةلئاسولا ل1 ةيئاكلا -'



 ةنيزلا يف ةمالسلا

 نيديلا غبص

 «نيديلا غبصو رفاظالا غبص ىتح ةنيزلا نم ًابناج مالسإلا عدي مل
 هللا لوسر نع يور دقف كلذ ىلع ثحلا درو دقف ةأرملا صوصخل هنكلو

 ال يتلا ءاتلسلاف ءاهرملاو ءاتلسلا هاسنلا نم ضغبال ينإ لق هنا ُةييَع

 نهبشتي اليكل اهنعدي الو ءانحلاب نهفكا نريغيلف :لاقو ,”بضتخت

 ."”لجرلاب
 نم اهيدي عدت نأ ةأرمال يغبني ال :لاق هنا ذاتك رقابلا مامإلا نسعو

 ,”ةئسم تناك ولو احسم ءانحلاب اهحسمت نأ ولو باضخملا

 ,ةنيز نوكي امب فكالا نول رييغت يأ هباضخلا وه لوالا بولطلاف

 نطاب لمشت ةقلطم تاياورلاو ,لاجرلا نع هب نزيمتيل نمل بولطم رهو

 .نطابلا وه فولأملا نكلو ةنيز دعي ام لكو هرهاظو فكلا

 رمأ ُةيَي هللا لوسر نأل .اهريغو ةجوزستملا كلذ يف قرضي الامك

 ةيعورلا نيزتف لعب تاذ امأ ؛لعب تاذ ريغ وأ لعب تاذ باضخلاب ءاسنلا

 نأ بجي ةأرملا دي نأ ينعي لاجرلا دي اهدي هبشت الف لعبلا تاذ ريغ امأو

 .ماودلا ىلع لمجأو نيزأ نوكت

 نع 481,94 :!لئاسولا كردتسم يف يرونلا ققحفأو ,؟ح 157 :١٠٠راحبلا يف يسلجملا هركذ -'

 .يمقلا دمحأ نب رفعج خيشلل تاياغلا باتك

 .477ح رفق :!لئاسولا كردتسم 10 :مالسإلا ملاعد -'

 ,7949/ح 404 :!لئاسولا :18ح 175 :هيقفلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 لطعت نأ ةأرملل زوجي ال :لاق :ذَكا رقابلا نع يور دقف ءرفاظألا امأ

 ولو ءاضيب اهريفاظأ ىرُت نأ زوجي الو اطيخ اهقنع يف قلعت نأ ولو اهسفن
 "حسم ءانحلب اهحسمت نأ

 غبص يلب اهغبص نم دبالو ءاضيب نوكت ال نأ يه لوألا بولطلاف

 .احسم هانحلاب اهحسمب يفتكت تالاحلا دشأ ينو ءاهلمميو اهنيزي
 نم عون وهو ؛قولخلاب هسمت نأ وه رفاظألاو فكلل ةبسنلاب هلقاو

 .نارفعزلاب هغبصت يأ «نارفعزلا هئازجأ مظعأ بيطلا

 ًابولطم ةرونلاب ءالطلا دعب ندبلا عيمج باضخ ناك املف لجرلا اماو

 دقف هيدي ىلع ءانحلا رثأ نوكي نأ نم عنام ال ؛ةميظع دئاوف هلو رم امك

 ,"'هنول وأ ءانحلا رثأ هيدي ىلعو مامحلا نم جرخي ةمئالا ضعب ناك

 000 :لصخلا -'

 نم 18 باب 794 ١: لئاسولا كردتسمو ,مامحلا بادآ باوبأ 1٠005 باب 4:4:!لئاسولا رظنا -'

 ,مامحلا بادآ باوبأ



 اهلا

 ةمالسو ةنيز لحكلا

 ناكو هرضحو هرافسأ يف هقرافت ال ةلحكم هيي هللا لوسرل ناك

 ءاوكاتساو اولحتكا :لوقي ناكو «همانم دنع نيع لك يف ةليل لك يف لحتكي

 ةحصلا لجال كلذب رمألا ءاج امنإو ءاسنلاو لاجرملل كلذ لوقي معن

 لدو .ةنيزلل نوكي ال ليللاب لحكلا نال ةنيزلا لجألو نيعلا ةمالسو

 وهو نيعلا عفني ليللاب لحكلا :ةيكت قدلصلا مامإلا لوق كلذ ىلع

 .نيزتلا يناثلا ,ةمالسلاو عفنلا وه لوألا ىخوتملاف ,'"ةنيز راهنلاب
 دح ىلإ هعفانم نايبو لحكلا ىلع ثحلا يف رابخألا ترتاوت دقو اذه

 ,”لحتكيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :لاق ةائعا اضرلا مامإلا نأ

 بذعي لحكلا مفلا بيطي لحكلا : اولاق عفانملا ركذ لاجم يفو

 ,رصبلا ولجيو ,قيرلا بذعيو ,ةعمدلا ففجيو .رعشلا تبني لحكلا .مفلا

 نم نامأ مونلا دنع لحكلاو .رافشالا تبنيو رصبلا ءوض يف ديزي لحكلا
 املا

 :تايصوتلا ضعب

 ناك بِي هللا لوسر نإف ةئحاو ةرم لاحتكالا يفكي الدق ١

 ,"ىرسيلا يف اثالثو نيميلا يف ًاعبرأ ماني نأ لبق لحتكي

 5444 3يفاكلا -'

 .5؟ :لامعألا باو -'

 .مامحلا بادآ باربأ نم 84باب 4٠١ :!لئاسولا رظنا -'

 مامحلا بادآ باوبأ نم ال8باب 415 :1لئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .....-..........

 ددعلا نوكي نأ بجي نكلو لالقإلاو ةدايزلا نم عنام ال هنأ رهاظلاو

 نم :الكقلا نينمؤملا ريمأ لاقو «"ًارتو اولحتكا :لاق ُتَي لوسر نال .ًادرف

 دافتسملاو ””سأب الف لعفي مل نمو ءنسحأ دقف لعف نمو ,رتويلف لحتككا
 نينيعلا عومجم ىلإ ةبسنلاب لاحتكالا نوكي نأ وه هلي ينلا لعف نم

 لك يف درارم ثالثب لاحتكالا يورو .عبس وأ سمح وأ ثالث ًادرفو أرتتو

 .نسح لكلاو ءنيع لكل ةبسنلاب دارفإلا ينعي ؛”نيع
 وهو هب ىفشتسي نبعلا يف عضوي ام لك وه لحكلاب دارملا 1

 ام بلاغلا يف هب داري نكلو ؛لحك لكلاف دورملا لمعتساو ةرطقلا لمشي

 وهو دمثإلا هلضفأو ءنيعلا رافشأ غبصي ينعي ةنيز نوكيو هب ىفشتسي

 نأ داكف .رمحأ وأ دوسأ هنولو هب لحتكيو نحطي ينلا صانخلا رجحلا

 بلاغلا يف هب داري لحك لقي امئيحف هيف لحكلا ةملك لامعتسا بلغي
 .دقإلا

 و هللا لوسر ناك دقف دمتإلل ةراملا راثآلا رثكأ رابخألا تّرع دقو

 مكلاحك ريخ نإ :لوقي ناكو .ارتو أرتو هشارف ىلإ ىوآ اذإ دمإلاب لحتسكي
 ةافصم ىذقلل ةبهذم هنإف هب مكيلع ,رعشلا تبنيو رصبلا ودمي دمإلا
 دشيو ةهكنلا بيطي دمثإلاب لاحتكالا ها رقابلا مامإلا لاقو ءرصبلل

 .نيعلا رافشأ

 17ج 56 :ةهيففلا -_

 ١1ج 4و8 3يفاكلا -'

 65 ةقملالا بط -"



 د ةنيزلا يف ةمالسلا

 نفجلا يف رعشلا تبنيو رصبلا ولجي دمثإلا :ةقتكا قداصلا مامإلا لاقو

 ءاملا نم نمأ كسمت ريغ دمثِإ ىلع مان نم :ةتيقا لاقو .ةعمدلاب بهذيو

 ."”كسم هطلاخي مل يأ كسمم ريغو ,هيلع ماني مادام ًادبأ دوسالا

 ءاسملا يف تاياورلا عومجم نم دافتسم وه امك لاحتكالا تقو _"

 .مونلا دنع

 ماظع نم ةلحكملاو ديدحلا نم ةلحكملا ليم نوكي نأ لضفي _*

 ,"”هجلع وأ ليفلا

 كديب ليملا ذخف لحتكت نأ تدرأ اذإو :ةاتكت اضرلا هقف يف ءاج _ه

 كنيع يف ليملا تلعج اذإو .هللا مسب :لقو ةلحكملا يف هبرضاو ىنميلا

 ىلإ يندهاو ,كقح هب رصبأ ًارون هيف لعجاو ءيرصب رّون مهللا :لقف

 ,”يترخآو يليند يلع رون مهللا داشرلا ليبس ىلإ يندشراو قحلا قيرط

 ةمالسو ةئيز رطعلا
 ناك دقف ءرطعلا نم كي هللا لوسر ىلإ بحأ ءيش كانه ناكام

 يف قفني امم رثكأ بيطلا يف فني ناكف لكالا ىلع همدقيو هب ًاعلوم

 باوبأ نم 7" باب 74 :1لئاسولا كردتسمو مبامحلا بادآ نم ه0باب 41١ :1لئاسولا رظنا -'

 .مامحلا بادآ

 158 باب 54 :!لئاسولا كردتسمو ,مامحلا بادآ باوبأ نم 84- 66ب 4٠١ :1!لئاسولا رظنا -'

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم 18 7

 1111ج 44١ :1لئاسولا كردتسم ,بادألا باب 749 :ةيقلا اضرلا هفف -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نأ دمعتي وهو ؛”بيطلاو هاسنلا :مكايند نم َيلإ ببُح :لوقيو .ماعطلا

 وأ اتيب لد اذإ ناك ثيحب ةذفانو ةيوق هلمعتسي يذلا رطعلا ةحئار نوكت

 كلذ لخدي نم لك ملعي ثيحب هرطعلا رثأ كرت قاقز وأ قيرط يفرم
 رم وأ هيف لد دق ناك الع هللا لوسر نإ قاقزلا كلذ يف رمي وأ ناكملا

 مشأ ينإ :لق رادلا دحاو لخد املك هنأ ءاسكلا ثيدح يف فورعمو .هيف

 يي للا لوسر يدج ةحئار

 امبو نيلسرملا ننس نم رطعلا لب يي انيبنب ًاصتخم كلذ سيسلو

 .مهقالخأ نم وهو ءايبنالا هيطعأ
 لثتما ولو .هيف اوبغرو هيلإ اوبدنو رطعتلاب نونسؤملا رسأ من نمو

 انيفلال بيطلا لمعلا اذه يف ميركلا يبلا اوعباتو رمألا اذه نوملسملا

 جيرأ نإف ممألا رئاس ىلع لمعلا اذهب مازشلالاب زاتنت ةرطعو ةبيط ةمأ
 .ةبيط ةعمسو ًايرأ ةمألل يطعيس اهدارفأ نم رشتنملا رطعلا

 دئاوغب رابخألا ترفاوتو ترتاوت دقف ,ةمالسو ةنيز رطعلا ناك املو
 دبع ةحئار تباط ام :ُُيَي هللا لوسر لاق دقف ,ةمالسلا ىلع هرثأو رطعلا

 دشت ةبيطلا حيرلاو ,”بلقلا دشي بيطلا :لَْي لقو ,”هلقع داز الإ

 ."عامجلا يف ديزتو بلقلا

 914ج 178 :لاصخخلا -“

 047176 ؟مالسإلا مئاعد ل

 حمال ةيفاكلا -*

 دال# ةانسإلا برق -'



 2 ... ةئيزلا يف ةمالسلا

 حرفلا ىلع وعديو مغلا بهذي يأ ؛”ةرشن بيطلا :تكا يلع نعو

 نيللا سابللاو بيطلا :وبريو مسجلا نهب حرفي ثالث :يورو ,رورسلاو

 ديزي زمغلا ناكل ندبلا يف ديزي ءيش ناك ول هنأ يورو .””لسعلا برشو
 ضعب كانهر ةيلك ةروصب اذه .”بيطلا كلذكو ءبايشلا نم نيللاو

 .اهيلإ ةراشإلا بهي ةماحلا طاقنلا

 ةصاخلا تابسانملا يف وأ ماودلا ىلع وه لهو بيطتلا رادقم ١

 بيطلا عدي نأ لجرلل يغبني ال :يَظا نسحلا وبأ مامإلا لاق تاعامتجالاو

 مددي الو ةعمج لك يفف ردقي مل نإف ءال مويو مويف ردقي مل نإف موي لك يف

 مويو موي بيطت :ةفيقلا ليئربج ييبح لاق لق عيري هللا لوسر نعو ءكلذ
 هل لوالا نإف لينال صاخ رمأ ريخألا اذه نوكي نأ لمتمجيو "ال

 هلقع لزي مل راهنلا لوأ بيطت نم :يتآلا مفوق لثم ,رابخألا يف تاديؤم

 ,رادلا نم جورخلا دارأ املك بيطني ناك انا نيسحلا نب يلع نأو ؛هعم

 نع يور دقف :راهنلا لوأ لحكلا فالح ىلع بيطتلا تقو _"

 اذكو ؛ليللا ىلإ هعم هلقع لزي مل راهنلا لوأ بيطت نم :ةنقل هللا دبع يبأ

 جرخي نأ دارأ اذإ ةانقف نيسحلا نب يلع ناك دقف ءرادلا نم جورشخلا دنع

 "هب حسمتف اهنم جرخأو ةكسمملا لوانت هبايث سبلو

 15ج 40 © ةههقل اضرلا رابخأ نويع -'

 568 :ةةراحبلا 4 :يرفغتسملل لفَو ينلا بط -'

 ه4/ح 8/0 :1لئاسولا كردتسم ,4/ :اغتقل اضرلا هقف -؟

 00 ؛ سورعلاو ,ح 60٠١ :1 يناكلا رظنا -_

 .1ج 204 ضو هج 20١ :5 يفاكلا -*



 رمملا لوطو ةحصلا ..

 ههحير يفخو هنول رهظام ءاسنلا بيط:لََي هللا لوسر لاق _'"

 هللا لوسر نأ يور دقف كلذ عمو ,هنول يفخو هحير رهظ ام لجرلا بيطو

 نم ئشان اذه نإف هقرافم يف هضيبو ىري ىتح كسلاب بيطتي ناك ٌةْؤَي

 بسحب هنول رهظي امم هلمعتسي يتلا بيطلا نأ ال ءلمعتسملا بيطلا ةرثك

 ريغي كلذ ناك ىتح بيطلا رثكي ناك ُةيِيَي هنأ نم يور ام هدكؤيو .هعبط

 .'نول هل هلمعتسي يذلا رطعلا نأال ,هريغت ةرثكلاف ةرفصلا ىلإ هسأرو هتيحل نول
 ريمأ نع يور دقف ,بيطت يتلا ءاضعألا يأ ,بيطتلا عضوم _4

 بيطلا نأ ةياور يفو نييبنلا قالخأ نم براشلا يف بيطلا :ةكل نينمؤملا

 لوسر قرافم يف بيطلا ضايب ةيؤر مدقت دقو نيكلملا ةمركت براشلا يف

 هباحصأ ضعب ةغنغا نسحلا وبأ رمأو ,رعشلا نم قرفلا لحم وهو ٌةْيَي هللا

 عضوم يف بيطلا لمعتسي ام لوأ :يورو ءقنعلا يأ هتبل يف بيطلا عضوب
 ."”ندبلا رئاس مث دوجسلا

 يف ةالصلا دهشت الو جرخت الف ءاسنلا نم بيطت نسم هنأ يور 5

 .ءامسلا ةكئالم اهتنعل ةبيطتم تجرخ اذإ اهنأ :يورو ,دجسملا

 دري ال ناك هِيَ هللا لوسر نإف ءدرن ال ةماركلاو :ةمارك بيطلا _5

 9 كيلي يبلا ناكو «بيطلا درت ال انإ فيَ نينمؤملا ريمأ لاقو ,بيطلا

 مل نإو .هلمح فيفخ هحير بيط وه :لوقيو هب بيطت الإ بيط هيلع ضرمعي
 .”هنم قعل مث بيطلا كلذ يف هعبصإ عضو بيطتي

 240157 :1 مالسإلا مئاعدو ؛؟ح 016 صو لج 207 2 يفاكلا رظنا -

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم ©* باب 545 3 لئاسولا رظنا -'

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم 7 باب 458:1 لئاسولا كردتسمو ,45 باب 444:3 لئاسولا رظنا ب



 .. ةئيزلا يف ةمالسلا

 نم دافتسملا نكلو «ةبيط هتحئار تناك ام لك وه بيطلاو رطعلا_

 كسملا :ةنمزألا كلت يف ءايشأ ةعبرأ ىلع رطعلاو بيطلا قالطإ رابخألا

 ىّمست درولا نم ذخؤت يتلا روطعلا تناكو دوعلاو نارفعزلاو ربنعلاو

 نهدب يتأ ةغثكا نينمؤملا ريمأ نآل ؛ًاضيأ بيطلا اهيلع لطي دقو ؛نهدلاب

 .بيطلا درئ ال انإ :لاقف نهداف نهدأ ناك دقو

 سيك يف عمتجي يلا مد نم بيط وه كسلاف كلذ نم نكي امهمو
 ناكر هب بيطتي ناك لِي للا لوسر نأ مدقت دقو ءكسلا ةرأف ىمسي

 مهلنأ ىتح ءءاش ام ىتم اهنم بيطتيو اهجرخي ,ةكسمم ةمثالا نم دحاو لكل

 «بيطيل نهدلا يف هنولعجيو ,فوجلا بيطيل ماعطلا يف هنولعجي اوناك

 .ندبلا بييطتو اهتحئار يفالتل ةرونلا ىلإ فاضيو

 ,رحبلا نم جرختسي بيط ربدعلاو

 .فورعم نارفعزلاو

 هب رخبتي بيطلا نم برض درعلاو

 اهنمو ةيلاغلا اهنمو روطع ةدع طلخ نم عنصت ىرخأ روطع كانسهو
 .ةبعكلا قولخ

 ناك داقف درولا ءامب هريغو هجولا حسم بيطتلا يف لخدي دق 8

 يف هبصي مل درولا ءامم ههجو حسم نم نأ :يورو .هلعفي ةثنعا اضرلا مامإلا

 ."”رقف الو سؤب مويلا كلذ

 4 - ه4 باب 414:1 كردتسملاوبامحلا بادآ باوبأ ,٠١١ - 44 باب 41* :1لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ءامب كهجو حسما مث :حيرستلا بادآ ركذ دعب ةغتكا اضرلا هقف ينو

 يف بهذي نأ دارأ نم :لاق هنأ هكا هللا دبع يبأ نع يورأ ينإف درولا

 رتق هبيصي الو ؛هتجاح ىضقتو قهري مل درو ءامب ههجو حسمو هل ةجاح

 ,ةلذالو

 ينإ اكل هللا دبع وبأ لاق ءليللا فوج يف بيطلا مش ذبحي 4

 يتأي كلملا نإف ,بيطلا مشي نأو كاتسي نأ ليللاب ماق اذإ لجرلل بحأل

 ءيش نم نآرقلا نم جرخ امف هيف ىلع هلف عضي ىتح ليللاب ماق اذإ لجرلا

 ."ااقلطم هريغو بيطلا مش ةيبولطم ينايسو ءكلملا كلذ فوج يف لخد
 نأب كلذو ,ريمجتلاو روخبلا لامعتسا وه بيطتلل رخآ قيرط

 هاضف وأ بايثلاو ندبلا بيطيو ناخدلا ةبيطلا هايشألا ضعب قرحُت
 هللا دبع وبأ لاق ,مهنادبأو مهبايث ب 291 ةمئألا ناكو «كلذب رادلا

 سأب الو ,”ردقي ناك اذإ هبايث نّحندي نأ ملسملا ءرملل يغبني :القلا

 :طاقنلا ضعب ىلإ ةراشإلاب

 دقن مامحلا نم جورخلا دنع لضفالاو ريمجتلا رأ نيخدتلا نامز ١_

 رمجتف ةرمجمب اعدف خلسملا ىلإ مامحلا نم جرخ ةقتكلا نسحلا ابأ نأ يور

 ."اهب

 38 باب 451 :1لئاسولا كردتسمو ,مامحلا بادآ باوبأ 0 ٠ باب 444 :1لئاسرلا رظنا -'

 .5ع كاوسلا باوبأ نم 5 باب 709:١ لئاسولا رظنا 7

 1842 414 :1لئاسولا ىثللح 144 1بيذهتلا -"

 1080ج 444 :1لئاسولا ,؟ح 018 :ةيفاكلا م



 انيك ةنيزلا يف ةمالسلا

 نسحلا وبأ يلإ جرخ مهجلا نب نسحلا لاق دقف ,فيضلا مودق دنعو

 .ريمجتلا ةحئار هنم تدجوف انيك

 هناخدل وأ هراخبل ناك ام لك هنأ رهاظلاف هب رمجتيو رخبتيام _"

 ةيبط دئاوف اهو اهيلع دكؤمو ةصوصنم رومألا ضعب كانهو ,ةبيط ةحئار
 مامإلا ةيراج رذع تلاق دقف «فورعم وهو يننهلا طسقلا يهو ةيحصو

 درو ءام هلعب لمعتسيو ينسلا يدنهلا دوعلاب رخبتي هارآ تنك :ةهتقلا اضرلا
 نذل

. 

 دمحلا ةءارق نيعلا ءافش اهنإ :ثيدح يف لاق هنأ الليل هنع يورو

 نأ :يورو ."”نابللاو رملاو طسقلاب روخبلاو يسركلا ةيآو نيتذوعملاو

 ,"يرحبلا طسقلاو ةماجحلا هب متيوادت ام ريخخ ؛لاق ُةاي هللا لوسر

 ةمالسو ةئيز نهدلا
 هليري ام بسح هماظتنا ىلإ يدؤي ةنيز رعشلا نيهدت نأ كشال

 ثعشلا نم هجورخو هلامج يلاتلابو هتفاظنو هناعمل ىلإ يدؤيو صخشلا

 دئاوف هلو ؛لاحلا نسحو ىنغلا ىتحو فرتلا نّمدتملا ىلع رهظيو سؤبلاو

 ةوارطو ةمالسلا بابسأ نم دحاو وهو ؛سانلا اهملعي ال ةميظع ةيبط

 .هركذئس امم كلذ ريغو دلجلا

 الغل ح 46 :1لئاسرلا ؛5ح 014 :ةيناكلا -'

 287ج 44: :1لئاسولا .7ح 19 :ذنقل اضرلا رابخأ نويبع -'

 ردم يبرعو يدنع دوع :سرماقلا يف امك طسقلاو 1945ج 444 :1لئاسوما 83ج 05 ”يناكلا -"

 .ردنكلا :نابللاو «برغملا دالبب نوكت ةرجش غمص :رملاو .صفملاو دبكلل عقان
 50٠ :!يلاثللا يلارع -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 عساو لكشب تاياورلاو ثيداحألا يف هيلع ديكأتلا ءاج مث نمو

 .لقنلاو قرطلا بعشت ةرثكل رتاوتم ىتح لب ضيفتسمو
 نإ :لوقيو ثعشلا هركيو ؛نهدلا بحي ناك ُةدَي يبلا نأ :يور دقف

 ."”نهدلا نم فانصأب نهدي ناكو ؛سؤبلا بهذي نهدلا
 ,غامدلا يف ديزيو .ةرشبلا نيلي نهدلا :ةهتا نينمؤملا ريمأ لاقو

 وهو رخآ لمج اذهف «”نوللا رفسيو هفشقلا بهذيو .ءاملا يراج لهسيو

 يف برلطملا لامجلا وه اذهو ,هضاضيباو هفاشكنا ىنعمب نوللا راغفسإ

 .لوألا ةلحرملا

 هلابآ نع هنعو ,ءوسسلاب بهذي نهدلا :ةهق هللا دبع يبأ نعو
 .”ىنغلا رهظي نهدلا :ل+

 هرهظيو رعشلا قسنيو هجولا ضيبي ةئيز وه نهدلا نأ ةجيتنلاو
 تناك امهم ءاملا يراجم حتفيو دلجلا ةمالس نمضي نهدلاو ,نسحلا رهظلاب

 تاذ ةئيل اهلعجيو ةرشبلا لعخاد ىلإ هلملا اهالخ نع ذفني يتملا ىنعمب امإ

 يراجملا وأ ,تاماسملا يأ قرعلا ينعي هاما اهقيرط نع جرخي يتلا وأ ةوارط

 وأ نهدلا لوصو ىنعمب غامدلا يف ديزي ًاضيأو اعم نيتفيظولاب موقت يتلا

 لضفأ لكشب غامدلا ىلإ هلوصوو مدلا يراجم حتفب كلذو غامدلا ىلإ هراثآ

 .هتاايز ىلإ يدؤيو غامدلا لخاد نهدلا لوخد وأ ههيف ديزيف

 .* :قالعالا مراكم -'

 36م م١ :1لئاسولا اح 0015 ”ايفاكلا -'

 ةلفكل انني هس :1لئاسولا ( حل 1ح ه1 ”يفاكلا -



 دقو ؛خسولا فشقلا نأل ؛ةفاظنلا يف بصيف فشقلا هباهذإ امأو

 .ةمالسلا بصم يف بصيو ًاجالع نوكيف ةروعولاو ةنوشخلا وه نوكي

 :ةيبهذلا ةلاسرلا يفو

 نم هيبجاح نهديلف روساب اهيف جرخي الو هاتفش قشنت ال نأ دارأ نم

 مار ونت

 :تايصوتلاو طاقنلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 ين نهدلا لامعتسا نم عنام ال هنأ روصتملا نإف ,نيهدتلا نامز ١_

 هيلع راثآلا ضعب بترت يف كش الو ليللاو راهنلا تاعاس نم ةعاس يأ

 بترتت ينلا تقولا وهو ,تاقوألا لضفا نأ تاياورلا نم دافتسملا نكلو

 يف ءاج دقف ؛ليللا تاعاس لوأ هلضفاو «ليللا وه اهلمكأو راثآلا عيمج هيف

 قورعلا يف يرجي ليللا نهد :لاق يكل رفعج يبأ نع حيحصلا ربخلا

 ."”هجولا ضيبيو ةرشبلا يوريو
 لخدي ليللا نهدف ؛ءاملا يراجم حتفي قالطإلا ىلع نهدلا ناك اذإف

 ةرشبلا لخاد ىلإ ذفنيو ءاهيف يرجيو قورعلا ىلإ لصيو يراجما كلت لمخاد

 ضيبي ليللا نهدف ,نوللا فشكي هقالطإ ىلع نهدلا ناك اذإو .اهيوريف

 .لضفأ هجئاتنو هريثأت نأ ينعي اذهو ,فشك درجم وه سيلو .هجولا

 .”ةرشبلا يبريو قورعلا يف يرجي ليللا نهد :ىرخأ ةياور ينو

 0*7 :ةةراحبلا -'

 هم 214 3يفاكلا -*

 #8 :ةمئالا بط -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 ةأرملاو لجرلل نيهدتلا رادقم _"

 يف وهف ةرشبلا ةنويلو ةموعنلاو ضايبلاو لمجلا ديفي نهدلا ناك امل

 ,ةبترملا كلتب لاجرلل بولطم سيلو .طقف ءاسنلل بولطم ةيلاعلا بتارملا

 سفن يفو ؛ةلوجرلاو ةنوشخلا ضعب لجرلا ىلع ىري نأ نم دبال لب
 مزلف ءفشقلاو ثعشلاو سؤبلا هيلع رهظي ىتح هسفن كرتي ال تقولا

 لاق ةارلاك ًامعانو ًافرتم ىرُي الو سأبي ال ىتح ىرخأو ةرتف نيب نيهدتلا

 ,"كيبن ةنسب هّبشت كبغ نهدا :يقلا نيسحلل ع هللا لوسر

 ًائعش لجرلا ىرُي ؛موي لك لجرلا نهدي ال :ةفتكا هللا دبع وبأ لاقو
 عم بسانتيو .دحب كلذ ددحتي ال هنأ يمعزبو "'ةأرما هناك ًاقلزتم ىري ال

 لك نهدت اذإ هلمع ةعيبطبو صخش برلف «هلمع عونو صخشلا فورظ

 تدلج اذلو ًاقلزتم ىري عوبسأ لك نهدت اذإ رحخآو اقلزتم ىرب ال موي

 ةرم ىلإ عوبسالاب نيترم نم تترافتو دارفألا لح بسب ةفلتخم تاياورلا
 هللا دبع يبأل تلق :رامع نب قاحسإ لاق كلذ نم رشكأ ىتح وأ رهشلاب

 حسفاف ,ريسيلاب نهدلا نم يفتكا دقو ,سانلا نم ةورملا لهأ طاخأ :ةفقا

 بحأ امو :لاقف ءال مويو موي :تلقف ءكلذ كل بحأ ام :لق موي لك هب
 ,7نيموبو موي ةعمجلا ىلإ ةعمجلا :لاقف هال نيمويو موي :تلق كلذ كل

 .رثكأ ال نيترم وأ قرم عوبسألا يف هل صخخر هنأ ينعي

 10ج 418:1لئاسولا كردتسم 041ج 174 :؟مالسإلا مئاعد -'

 جا متم ةيفاكلا -'

 جما ”يفاكلا -؟



 ةئيزلا يف ةمالسلا

 ؟نهدأ مك يف :ةكلا هللا دبع يبال تلق :زيرح نب قاحسإ لاق امئيب

 ,هسكامأ لزأ ملف ةصاصخ يف سانلا ىري نذإ :تلقف ءةرم ةنس لك يف :لق

 .”اهيلع يندزي مل رم رهش لك يفف :لق

 ةنس لك يف نيهدتلا ىلإ هتجاحو صخشلا اذه حالص نإف يمعزبو
 نإ لاقي نأ الإ .ةسكامملا دعب ةرم رهشلا يف مامإلا هل صخر امئإو .ةرم

 ةسكامملا دعب ىضريل ةرم ةنس لك ًاءادتبا هل لاقف هسفن ين ام ملع مامإلا

 انقل مامإلا نأ قحلاو .ىمحلاب ىضربل توملا هيري لاقي امك .ةرم رهش لكب
 هقوسو فرتلا نع هفرص دارأف كلذ هيلع ىأر وأ فرتلا يف هتبغر ملع

 هري ملو كلذ هنم ةنكا مامإلا ملعي مل يذلا قاحسإ فالخ ىلع ؛طسوتلل

 .هيلع

 ًامكح نمضتن نيتياورلا نم ةدحاو لك نأ ًادج حضاولا نمف

 عقرو ةجاحلا عبتي يلكلا مكحلاو .نيعم صخسش مكح ينعأ ايصخش
 .رثكأ سيل ًاليلق نوللا فاشكناو ثعشلاو سؤبلا

 هىلوألا ةياورلا نم دافتسم وه امك ةأرملا كلذ نم سكعلا ىلعو

 .قيربإلاك ءاضيبو ةمعانو ةفرتمو ةقلزتم ىرُت نأ اه بولطملاف

 ةارلاك اقلزتم ىري ىتح لجرلا نهدتي ال نأ وه ةيلك ةروصب كالملاو

 دوسيو هلول فسكنيو ثعشلاو سؤبلا هيلع رهظي ىتح كلذ كرتي الو

 ال يذلا فظوملا سيلف هفورظو هلاح ملعي ناسنإلل كورتم وهف .ههجو

 دج 27١ 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ةروكو ةعرزملا يف لمعي يذلا لماعلاك ءاوها هسمي الو سمشلا ىري

 عقانملا نم هيف ام لجالف نّمدت اذإ لجرلا نإ :ىرخخأ ةرابعبو «قوساطلا
 ام لجالف تنهدنت اذإ ةأرملاو :ةنيزلا نم همزلي ام همزليو .ةيحصلا دئاوفلاو

 .ةيحصلا دئاوفلا نم همزلي ام همزليو قلزتلاو ةئيزلا نم هيف

 نمدتلا عضاوم _'"

 يذلاف ةرشبلا ضايب هتدئاف تناك ال نهدلا نأ ضعبلا روصستي دسق

 رعشلا وه نهدي ينلاف ءكلذك سيل رمآلا نكلو .طقف ةرشبلا ره نهدُي
 .ةصاخ تالاح يف الإ رعشلا اهيلع نوكي يتلا عضاوملاو

 نإ :لوقيو «هتيحلو هسأرب أدب نهدأ اذإ ناك ُهإيَي ينسلا نأ يور دقف

 يف لحخدي مث .هيبراش مث هيبجاحب أدب نهدأ اذإ ناكو.... ةيحللا لبق سأرسلا
 نهديو ؛عادصلا نم هيبجاح نهدي ناكو .هسأر نهدي مث .همشيو هفنأ

 ,"”هتيحل نهد ىوس نهدب هيبراش

 سارلا رعشو بجاحلا :رعشلا عضاومل هلك نهدلا نأ ىرت تناو

 .رعشلا هيف تبني يذلا فنألاو براشلاو ةيحللاو

 كلذ بلطي الو هيوقيو رعشلا تبنُي نهدلا نأ لجال كلذ لعلو

 ًايفخ عضوملا ناك وأ ,ةصاخ تالاح يف الإ اهيلع رعش ال يتلا عضاوملل

 هترس يكتشي ال نأ دارأ نمو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج دقف ةرسلاك

 ."”هسأر نهد ىتم اهنهذيف

 0٠ج 40! :1لئاسولا ./70 :قالخخالا مراكم -

 35 :ةيبهذلا ةلاسرلا نع ٠1ج 454 :!لئاسولا كردتسم



 زلا يف ةمالسلا

 وهو ؛هتياعر نسسحت بيترت دوجو ةراملا ةياورلا نم دافتسي _*

 ؛سارلا رعش نهدي مث هفنألا يف رطقي مث «براشلا مث نابجاحلا :يلانلاك

 ىلع ميدقتلا دوصقلاف سأرلا ميدقتب رمألا ءاج اذإف .ةيحللا اهدعبو

 ىلع هلعجا» يتأيس اميف مهوق ىنعم اذهو .عضاوملا رئاس سيلو ةيحللا

 لوقيو هتيحلو هسأرب أدب نهد اذإت :هلوق امأو «هللا ادب امب دبا كحخوفاي

 رئاس لبق ةيحللابو هعضاوم عيمجب سأرلاب أدبي ينعي ةيحللا لبق سأرلا

 .رم امك مامحتسالا لبق نهدلاك ,دسجلا عيمج نهد دارأ اذإ اميف ادسجلا

 هنأ انقل هللا دبع يبأ نع يور نيهدتلا ةدارإ دنع روثأملا ءاعدلا

 ةنيزلاو نيزلا كلاسا ينأ مهللا :لقف كتحار ىلع نهدلا تذخأ اذإ :لق

 كيخوفاي ىلع هلعجا مث ,تقملاو نآئشلاو نيشلا نم كسب ذوعأو .ةبمحماو
 "هي هللا أدب امي ادببا

 ,هيلع لوصحلا نم دحأ لك نكمتي الو ًأدج ًاديفم نهدلا ناك ال_١

 هللا دبع وبأ لاق دقف ؛نيرخآلا نيهدتو هيداهت يف سانلا ةمئالا بغر دقف

 هذهو ,"ةمايقلا موي ارون ةرعش لكب هل هللا بتك ًانصؤم نمد نمم :ةافقا
 بغر دقف لباقملا يفو .رعشلاب نيهدتلا صاصمخا ىلع ىرخأ ةنيرق

 نبللاو ةداسولا :درت ال ةثالث :كَِي هنع يور دقف هتيده لوبقب نينمؤملا

 .”نعدلاو

 .اهعح 401 :1لئاسولا ,3ح 014 :ةيناكلا -'

 راج شا ”يفاكلا -'

 18, - 34 باب 450/11 كردتسملاو 107-101 باب 46 :!للاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ---......

 نهدلا عاونأ _

 ةذوحأمل ةيتابنلا نوهدلا عاونأ لك وه لوألا ةلحرملا يف بولطملاو
 نهدلا اذكو .اهريغو .نابلاو يقزارلاو جسفنبلا دروك درولاو نيحليرلا نم

 نهد ىتحو اهريغو نطقلا رذبو مسمسلاك ةيتيزلا تابيبحلا نم ذوعلملا

 روطعلا نإف ةقيقحلاو ,ةرطعم بلاغلا يف درولا نم ةدوحلملاو ؛تيزلا

 رطعو ,يدمتاو رمجألا درولا يأ درولا رطعك مويلا ةدوجوملا ةيعيبطلا
 .روطع ىمست ناهدأ يه يقزارلا

 :ىلاعت لاق نهدلاب تيزلا نع نآرقلا ربع دقف كلذ نم نكي امهمو

 ,” ( نيلجآلل عنصَو ندب تبت اس ٍروُط نب حو ةرَجْشَو ١
 هلكأ نم نإف هب نهداو هلك تيزلاب كيلع يلع اي :ُهييَي هللا لرسمر لقو

 "موي نيعبرأ ناطيشلا هبرقي مل هب نهدأو

 :يلاتلاك اهركذن نهدلا عاونأ ضعب ىلع تاياورلا تدكأو

 جسقتبلا نهد
 ناهدالا رئاس ىلع هليضفتو جسفنبلا لضف يف ثيداحألاو تاياورلا

 .لقعلا اهكردي ال ةميظع ناعم لمحت كلذ يف ةدراولا ريباعتلاو ,ةرتاوتم

 ىلع ًالضف هل نإف جسفنبلا نهدب مكيلع :يَْي لا لوسر لاق
 .”قلخلا رئاس ىلع يلضفك ناهدألا

 5١ ةنونمؤملا -'

 .هنقل اضرلا ةفيحص نع 70140 714 :11لئاسولا كردتسم -_

 15ج 118 داتسإلا برق -



 نيف ةنيزلا يف ةمالسلا

 :ثلاث يفو ."”سانلا رئاس ىلع تيبلا لهأ لضفك :رخآ ثيدح يفو

 ُْْنَي لوسرلا لضف ره ام ملعن الو ,نايدألا رئاس ىلع مالسإلا لضفك

 لضف الو ؛سانلا رئاس ىلع تيبلا لهأ لضف الو ,قلخلا رئاس ىلع

 هللا لوسرب قلخلا ساقي ال هنأ ةقيقحلا ينو ؛”'نايدالا رئاس ىلع مالسإلا

 .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ,مالسإلاب نايدألا الو ؛تيبلا لهأب الو هلي

 :طاقنلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 رئاس ىلع هلضف ناك امدعب جسفنبلا نهد دئارف رصح نكمي ال_١

 دقف كلذ عمو قلخلا ىلع تيبلا لهأو هيلي هللا لوسر لضفك ناهدالا

 نهدلا معن :ةتقل قداصلا مامإلا لاق .هدئارف ضعب ىلإ تاياورلا تراشأ

 ةياور يفو ؛””هب اونهدلف نينيعلاو سأرلا نم ءادلاب بهذيل جسفببلا

 نيبجاحلا نهد :ةياور يفو ,"”غامدلا نزري جسفنبلا نهد :ةقلا هنع ىرصخأ
 مأ تباصا يأ هتماف ًالجر ةلغبلا تعرصو .”عادصلاب بهذي جسفنبلاب
 ءاجسفنب هومتطعسأ الأ :لاقف تكا هللا دبع وبأ ربحأف هتجشو هسار

 .”اريف جسفتبلاب طعسأف

 1ع ها ةيفاكلا -'

 ,ةح 20١ :1يفاكلا -'

 0 ه1 7يفاكلا -"

 مج هاا :ةيفاكلا -'

 .4ح 057 يناكلا -*

 .1حداا ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 .”جسفنبلاب ىمحلا رح اورسكا :لاق نك نينمؤملا ريمأ نعو

 ةئطق يف جسفنبلا نهد ذخأت :لاق ماكزلا يف ةغتكا هللا دبع يبأ نعو

 ,”ىلاعت هللا ءاش نإ ماكزلل عفان هنإف ؟كمانم دنع كتلفس يف هلمتحلف

 .جرخملا :ةلفسلاو

 الو ةرثب كندب يف رهظي ال نأ تدرأ اذإف :ةيبهذلا ةلاسرلا ينو

 .”جسفنبلا نهدب كندب نهدب مامحلا لوخد دنع أدباف .اهريغ

 جسفنبلا دئاوف رصح مدع ىلإ راشأ ذي هللا لوسر نإف ًاريسخأو
 قداصلا مامإلا نعو ”وسح هوسحل جسفنبلا يف ام سانلا ملعي ول :لاقو

 وهف يمعزبو «”رانيدب هتيقوأ تماق جسفنبلا يف ام سانلا ملعي ول :زنقل

 بلقلا قورع دادسنا لثم ىتح ةيصعتسملا ضارمألا نم ريثكلا ملاعي

 .ةيذوفنلا هتيصاخل

 ةمئالاو وي لوسرلا ىفن دقو دراب جسفنبلا نهد نأ فورسعملا _1
 ترفاوتو «ءاتشلا يف راح نيل فيصلا يف دراب وه :اولاقو ةدشي كلذ غي

 لصفلل ًاعبات هيف يكيتاموتالا لدبتلا لوصح ينعي اذهو ,رابحخألا كلذ

 .ةجاحلاو

 1ع ةيفاكلا -'

 084 :قالخألا مراكم -'

 18١-38 ةةيبهذلا ةلاسرلا نع ٠١ 47* :!لئاسولا كردتسم -

 دج ه7 3يفاكلا -'

 .5جدلا ةيفاكلا -“



 ادم ةئيزلا يف ةمالسلا

 وه راثآلا كلت لك هل يذلا جسفنبلا نهد نم دارملا نأ رهاظلا _"

 درو عيقنت وهف مايألا هذه دوجوملاو ,هلحو درولا سفن نم صلختسملا

 مث .ةرتفل ماعطلا نهد ىتحو مسمسلا نهد لثم نهد يف جسفنبلا

 هسفنب هلصحتسي نأ ناسنإلا ىلعو دئاوفلا كلت لك هيف سيلف .هتيفصت

 ."'هيلإ نئمطي نم هل هلصحتسي وأ

 يتزارلا نهد

 ءيقزارلا نهدب مويلا فرعيو ؛سّيكلا ىمسيو قبنزلا نهد ىمسي

 نم دحاو هنهدو ,ةيكز ةحئار هلو راغص ضيسبأ هفورعم يقزارلا دروو

 .ةفورعملاو ةحررطملا روطعلا

 ريخ ءيش سيل هنإ :ُيؤَي لوسرلا لاق دقف كلذ نم نكي امهمو

 نم هيش سيل :رخآ ثيدح ينو «”يقزارلا ينعي قبنزلا نهد نم دسجلل

 نم ءافشو ةريثك عفانمل هيف نإ قينزلا نهد نم دسجلل عضنا ناهدألا

 هب اونهدتف سيكلاب مكيلع :لاق هنأ الهكتهللا دبع يبأ نعو .”ءاد نيعبس

 :لاق ؟سيكلا امو هللا لوسر نباي ةنلق .ءاد نيعبس نم ءافش هيف نإف

 ,"يقزارلا ينعي ,قبنزلا

 .مامحلا بادآ باوبأ نم !7١-1١8 باب 467 :!لئاسولا رظنا -'

 .3ج 07 3يفاكلا -'

 5 ةةمئألا بط -؟

 ه0 اةمئألا بط -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 تناك نإو مويلا فولأم وه امك هب ةرشبلا نيهدت ةدافتسا دعبي الو

 رعشلا هيلع تبني يتلا عضاوملا ركذت ةماع ةروصب نهدلا يف ةراملا ةياورلا

 ًاريخ سيل: هللا لوسر لاق ءلاق سابع نبا نع ثيدسح يف نآل :طسقف

 دسجلا نأ مولعمو «”قبنزلا :لاق ؟يقزارلا امو :تلق يقزارلا نم دسجلل

 ال سأرلا رعشو سأرلا نيهدت نوكي فيكف ؛ةبقرلاو سارلا ادعام وه
 .لمأت ىلإ ةجاحي وهف ءدسجلا عفنيو سأرلا عفني

 وبأ ناك هنأ يور دقف ؛عامجلل هعفن دئاوفلا كلت ىلإ فاضيو

 ؛لق هتفسح رحلا ديدشلا قبنزلابو ””ائليشلاب طعتسي ةهقل ىسوم نسسحلا
 لاق ؟كلذ مل رفعج نب يلعل تلقف .هب طعتسي ًاضيأ اةئا اضرلا ناكر
 اذه سيلو ؛عامجلل ديج هنأ ركذف نيببطتملا ضعبل كلذ تركذ يلع

 ,ةبرجتلا هتدضاع اذإ الإ هيلع دامتعا الف مامإلا مالك

 لعلو .ةرارحلا ديدش راح قينزلا نهد نأ تركذ ةياورلا نأ مهملاو

 نهد اهنم جلاعي يتلا ضرم نوعبسلا يه ام م .عامجلل يفكي اذه
 يناتو ,ىمحلا اهبحاصت يتلا ضارمألل يتأت نيعبسلا ةملك نإف ؟يقزارلا

 ادعام يأ دسجلل عفنأ لاق هنال برقا لوألاو :ةيسفنلا ضارمألل

 ام صوصخ سيلو اهجلاعي ىتش ضارمأ ةدارإ لمتحف ,ةبقرلاو سأرلا
 نب يلع بتك دقف ضارمألا ضعب رابخألا تركذ دقو ؛ىمحلا هبحاصي

 ه1 :ةملالا بط -'

 .ةريثك ةيودأ نم بكرم نوجعم ةثليشلا -'

 .مامحلا بادآ باوبأ نم 11١ باب لئاسولا رظنا -*



 نب ةنيزلا يف ةمالسلا

 اذإ ىتح يسار يف ًاديدش ًادرب دجأ ينإ ةتكل اضرلا نسحلا يبأ ىلإ نيطقي

 ريدعلا طوعسب كيلع :يلإ بتكف يلع ىشغي نأ تدك حايرلا يلع تبه

 هللا نذإب هنم ىفاعت هماعطلا دعب قبنزلاو

 لوسر نبا اي :التكا هللا دبع يبأ ىلإ يفوصلا نايح نب رباج بتكو
 هل اعدف ؛يل هللا عداف ءيمدق ىلإ ينرق نيب تكبش ةكباش حير ينتععنم هللا

 هاش نإ هنم ىفاعت قيرلا ىلع قبنزلاو ربثعلا طوعسب كيلع :هيلإ بتكو
 ."”لقع نم طشن امناكف كلذ لعفف هللا

 رهظي الو لفسلا عجو نم نماي نأ دارأ نمو :ةيبهذلا ةلاسرلا ينو

 نهديو ؛رقبلا نمسب ينرب تارمت عبس ةليل لك لكايلف ريساوبلا عجو هب
 ,ناتضيبلا امه نييثنالا نأ رهاظلاو ””صلاخ قبنز نهدب هيبثنا نيب

 .جرخملا ينعي ,هيتيلإ فيحصت هنوك لمنحيو

 نابلا نهد

 لوسر نأ يور دقف :ةيبط تسيل ةبيجع راثآ هلو بيجع نهد وهو

 هرضي مل ناطلسلا يدي نيب ماق مث نابلا نهدب نسهدإ نم :لاق ُةْيَيَي هلا

 ."لجوزع هللا نذإب

 1083ج 45١ :!لئاسولا كردتسم هللا :ةمئالا بط -'

 "1ح 440 :17جو 89١1/ح 419 :1لئاسولا كردتسم -'

 .ريسي فالتعاب 76 :ةيبعذلا ةلاسرل 1 نع 88١٠ح 457 :1لئاسولا كردتسم -"

 ,ه4 :ةمئالا بط -'

 7 ةملالا بط نع



 رمملا لوطو ةحصلا

 نامأو ركذ وهو ءزرح وه نابل نهدلا معن :ةاَكا نينمؤملا ريمأ لاقو

 .هنولمعتسي اوناك ءايبنألا نإف هب اونهداف ءالب لك نم

 ضعب لثم ةءارقلاو ةباتكلا خنس نم نوكي بلاغلا يف زرحلا نإف

 ,نابلا نهد نافيضت ناتياورلا ناتاهو داروالاو راكذالاو ةيعدألاو روسلا

 نإف ةيفخلا ةريخلا ىوقلاب ًاطبترم نوكي دقو ؛يدام عيمجلا ريثأت نأ ملعيل

 رئاس يف روصتملا وه امك هظفحتو نهدتملاب طيحتل اهبذجي نابلا نهد لثم

 .ةؤرقملاو ةبوتكملا زارحألا

 ميظعتلاب هركذت امدعب رّكذ نهد هنأ ىلع تاياورلا دكؤت مث نمو

 ؟ركذلاب دارملا امف «نابلا نهدلا معن لوقتو

 ,هتحلاعمو ضرملا عضوم ىلإ ذوفنلا وه هلمع نأ هل ردقن نأ اناسع

 ضرما بابسأ بذج ىوس هلمع سيلف ىشنا هنأ هننع لاقي ام امنيب

 .”لباق رخآو لعاف ءاود ةمئف .اهجارخإو هلماوعو

 قاقشلا جالع

 بطلا باتك يف نيلجرلا يف دوجوملا قاقشلا جالع عبطلا نم طقس

 .ةياقولاو صاخلا جالعلا

 لجرلا قاقشل عفانلاو يعطقلا جالعلا نإف ءانه هيلإ ةراشإلا انبيحلف

 .اهقمعو اهتيحطس عبتي اهيف نهدلا ةقارإ وأ ,ةرسلا نيهدت وه

 .ه4 :ةمئالا بط -“

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم 17١ باب 569 :!لئاسولا رظنا -'



 نرد ةنيزلا يف ةمالسلا

 يبأ ىلإ لجر اكش :للق ةنيذأ نب رمعو رامع نب قاحس] ىور دسقف

 ناب اهيف لعجلف ةنطق ذحخ :هل لاقف .هيلجرو هيدي يف ًاقاقش نا هللا دبع

 اهلعجيو ةئطق يف نابلا لعجي كادف تلعج :قاحسإ لاقف ,ككترس يف اهعضو

 لاق ,ةريبك اهنإف كترس يف نابلا بصف قاحسإ اي تنأ امأ:لاقف ؟هترس يف

 بهذف ةدحاو ةرم هلعف هنأ ينربخأف كلذ دعب لجرلا تيقل :ةنيذأ نسب

 يع

 يريخلا نهد
 يريخلاو :لاق مث هاكزف جسفنبلا ركذ هنأ انتكا هللا دبع يبأ نع

 دقو ههعفن مظع ىلع لدي جسفنبلا ركذ بناج ىلإ هركذ درجمو «فيطل

 ةحلار بيط مدعو هتحئار بيطل جسفنبلا نع ًاليدب ةمئالا ضعب هلختي

 «يريخلاب نهدي ةلقلا نسحلا ابأ تيأر :مهجلا نب نسحلا لاق ؛جسفنبلا

 يبأ نع هيف يور دقو ؛جسفنبلا نع تنأ نيا :هل تلقف ؛نهدا :يل لاقف

 ."هحير هركأ :لق ؟ةتكا هللا دبع

 رهش صوصخو هاتشلا يف يريخلا نهد ىلع ديكأتلا رابخألا يف ءاجو

 هيف عفنيو يناثلا نوناك» ةيبهذلا ةلاسرلا يف هاج دقف .”يئاثلا نوناك

 .«هبسان امو يريخلا نهذب غيرمتلاو مامحلا لوخد

 جا 050 :ةيفاكلا -'

 .مامحلا بادآ باوبأ نم ٠١4 باب 460 :1لئاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ةلاسرلا يف الكا لاق دقف ةماجحلا دعب هلامعتسا ىلع ديكاتلا اذكو

 هنم بصو درولا ءامو كسملا نم ءيش وأ يربيخلا نهدب نهداو :ةيبهذلا

 ."ةماجحلا نم كغارف ةعاس كتماه ىلع

 مسمسلا نهد

 نهدب طعتسا هسأر ىكتشا اذإ ناك ُةيْيَي هللا لوسر نأ يور دقف

 يبنلا نأ يور لب ءرارطضا درجم كلذ سيلو ,مسمسلا وهو .نالجلجلا

 ."هتدلاف مظع ىلع لديام اذهو.مسمسلا نهدب طعتسي نأ بحي ناك ُةَ

 درولا نهد

 لصحتسي .رمجألا درولا وهو ,ةيردآلا نم ريثك يف درولا نهد لخدب
 ,7نهدلا هنم

 .54 :ةيبعذلا ةلاسرلا نع 14886 ح نمض 88 :37لئاسولا كردتسم 3

 .مامحلا بادآ باوبأ نم 1١1 باب 404:!لئاسولا رظنا ,؟ح 14 :1يفاكلا -'

 يف ءاجامك .اهفعضو اهتدوربو ةدعملا عجرل ةطلخ اهنم ةريثك تاطلخش يف درولا نهد لمعتسما -'
 لطر رادقم ربتش رايخ ذخؤي :لاق قيإل مهدحأ نع 7 :تايزلا روباسم ينال ع ةمئالا بط

 نم لطر ةرفص عم هلعميو هلفت حرطيو ىفصي مث ليلو ًاموي هام نم لطر يف عفنيو قدي مث ىفنيف
 ىتح ةنيل رانب خبطي مث درولا نهد نم ًالاقئم ثوعبرأو لجرفسلا جرشنأ نم نالطرو لسع



 اني .. ةنيزلا يف ةمالسلا

 ةمالسو ةنيز درولاو بيطلا مش

 تايساسأ نم درولاو بيطلا مش لير ةمئالاو ييتلا دمي

 دئاوف هل نأ لاحلاو .ههابشأو كلذ نع لفاغ ان ريثكلا امنيب ةةايحلا

 نإف مفلا بيطي كاوسلا ناك اذإف ,سْفَنلا بييطت اهمهأ لعلو :ةميظع

 نإف درولاو بيطلا مش وه ةئرلا نم جراخلا ريفزلا بييطتل قيرطلا

 ةيعيبط ةروصب ىتحو ةهيركلا حئاورلا مامشتسا رثا ىلع ريغتي سّفنلا

 .بيطلا مش هجالعو

 لرصح لثم ىتحو ,ةرشن بيطلا نآل سفنلا بيسيطت كلذ يليو

 ةبيطلا حيرلا ؛يورو «..بيطلا :نلكؤي الو نمسي ةثالث ةياورل ةنمسلا

 دبع وبأ لئسو «ابلا يف ديزتو لقعلا دشت :ىرخأ ةياور يفو بلقلا دشنت

 براشلا بييطت بحتسا كلذ نمو همشنل انإ :لاقف كسلا نمع :ةللاللا

 لقو نيبتاكلل ةماركو نييبنلا قالخأ نم براشلا يف بيطلا نأ يور دقف

 مشي نأو كائسي نأ ليللاب ماق اذإ لجرلل بحأ ينإ :ةلنكل هللا دبع وبأ

 امف هيف ىلع هاف عضي ىتح ليللاب ماق اذإ لجرلا يتأي كلملا نإف ,بيطلا

 قرام تاياورلاو ,كلملا كلذ فوج يف لخد ءيش نم نآرقلا نم جرخ

 دعُي همه نإف :ةئيز ديلاب درولا ذخأ سفن ناك ام دعب درولا مش امأو

 لاف «ناحيرلاب رابخألا يف درولا ىمسيو ةميظع دئاوف هيفو ؛ةمالسو ةئيز

 نم هنإف اهينيع ىلع هعضيلر همشيلف ناميرب مكدحأ ينأ اذإ :ُييَي ينلا
 : هنري الف هب مكدحأ يتأ اذإو .ةنجلا 6

 .1ج م14 تيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 .”ليبقتلا دعب لي يبنلا ىلع ةالصلا ىرخألا تاياورلا فيضتو

 ,رامح الإ ةماركلا ىبأي الو ةمارك هميدقتو درولا نأ ىلع لدي اذهو

 نم نوكي ءاودلا لضفأ نأ يفكيو .هعفن مظع ىلع ليلد ةئجلا نم هنوكو

 ريثكو اهظلغير لحنلا اهعمجي دورولا دهش نم وهف ءلسعلا ينعأ درولا
 .هنهدو رمحألا درولاو لفنرقلاك .هئازجأ ضعب وأ درو يه ريقاقعلا نم

 ,ةيكز ةحئار هل ناك ام وه درولاب دارملا نأ ىلإ ةراشإلا نم انه دبالو

 ىلع تاياورلا تدكأ دقف كلذ عمو «ليبقتو همشب رمألا نم كلذ دافتسي

 :لاق هنأ ةانكا هللا دبع يبأ نع يور دقف ءسآلا درو لثم هعاورنأ ضعب

 ينابح :لاق ةةئكل يلع نعو .”سألا اهديس اعون نورشعو دححاو ناحيرلا
 ديس هنأ امأ :لاق يفنأ ىلإ هتيندأ املف هيدي انلكب درولاب لي هللا لوسر

 «يدمحما درولا وأ ءربخألا درولا ره درولاب دارملاو ."”سألا دعب ةنجلا ناحير

 يمير مشي نأ دارأ نم :ُلِْلَي يبنلا نع ةياور ينو هفورعملا وه لوالاو

 .ارمجألا دررلا مشيلف

 يف ولو «ةرم عوبسالا يف ولو ,ةرم مويلا يف سجرنلا اوم :ُليَي لاقو

 نم ةبح بلقلا يف نإف ,ةرم ةنسلا يف ولو ةرم رهدلا يف ولو .ةرم رهشلا

 ."امهعلقي همث صربلاو ماذجلاو نونجلا

 ,مامحلا بادآ باوبأ نم 114 بغب 466 :1لئاسولا رظنا

 حج 016 3يلاكلا -'

 158 ؛٠ :؟ةق0 اضرلا رابخأ نويع -'

 د :يرفغتسملل يي ينلا بط -'

 744 :ةفراحبلا -*



 0 ةنيزلا يف ةمالسلا

 عنمي هنإف ؛سجرنلا مش رخؤت الو :لاق ةغتكا اضرلا مامإلا نعو

 .”ءاتشلا مايأ ةدم يف ماكزلا

 اهليبقتو ةهكافلا مش

 نم ةهكافلا يف مل بولطم رخآلا رهف ,ةهكافلا مش درولا مشب قحلي
 .اهب يوادتلا يف لخدي دقو ماشلا هنم ديفتسي يذلا رطعلا

 اهعضوو اهلبق ةديدجلا ةهكافلا ىأر اذإ ُةْييَي ينلا ناك هنأ يور دقف

 يف اهرخآ ائرأف ةيفاع يف اهلوأ انتيرأ امك مهللا :لاق مث همفو هينيع ىلع

 .”ةيفاع

 اذإ كنإف هلك مث همشف حافتلا لكأ ثدرأ اذإ :هتكا رقابلا لاقو

 لبق نم دجوي ام نكسو «ةلئاغو ءاد لك كدسج نسم جرصخأ كسلذ تلعف

 .”اهلك حاورألا

 روحلا ةحئارو ؛ءلجرفسلا ةحئار ءايبنألا ةحئار :يؤييْسا لوسر لاقو

 ةمطاف يتنبا ةحئارو درولا ةحئار ةكئالملا ةحئارو ؛سآلا ةحئار نيعلا

 ."درولاو سآلاو لجرفسلا ةحئار هلهِبَي ءارهزلا

 5 :ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 باب 410 :1لئاسولا كردتسمو بامحلا بادآ باوبأ نم 1178-116 باب 450 :1لئاسولا رظنا -'

 ةمالمل

 18 زةمئألا بط -"

 .17 :ثيداحألا عماج -'



 ربعلا لوطو ةحصلا ...

 ةنيزو ةمالسا رافظألا ميلقت

 ةئيز رافظألا ليوطتو

 ءيرطف رمأ رافظالا صق نإ :هنع يور ام ىلع هيي لوسرلا لوسقي

 «يملع تابثإ ىلإ ةجاحب سيلو هيلإ وعدت ةميلسلا ناسنإلا ةرطف نأ ىنعمب

 هنال ,"”هرافظأ نم ذخاف رداب رهطت نمحرلا ليلخ ميهاربإل ليق ال كلذلو

 .ةراهط رافظألا ذخأ نأ ةميلسلا هترطغب فرع

 فَي لوسرلا ءاج .ةيميهاربإ ةئس رافظألا ميلقت راص كلذ نمو

 بترتت يتلا ةلمتحلا رارضالا نيب امك ةميظعلا اهدئاوف نيبو اهيلع دكأو

 .ةرملاب هكرت وأ ميلقتلا ريخأت ىلع

 طبتري امو ةمالسلا يه اهيلإ راشأ يتلا دئاوفلاو راثآلا لوأ تناكف

 يفو «”قزرلا يف ديزيو مظعالا ءادلا عنمي رافظألا ميلقت :ُتَي لاقف ءاهب

 .”قزرلا رديو :لقن

 هنإف مكرافظأ ارصق :ٌرَي لاقف ةئيزلا ىلإ راشأ ةيناث ةلحرم يفر

 رمالاف ةأرملل ةبسنلاب رمألا نكلو ؛لجرلا ىلإ ةبسلاب اذه ,”مكل نيزأ

 لاقو مكريفاظأ اوصق لاجرلا رشعم ايا :لاق هنأ يور دقف ؛سكعلاسب

 .18 :تايرفعجلا -'

 7+ :لامعالا باوث -'

 .3ج ؛ 40 3يفاكلا -؟

 188 :يدئوارلا رهاون -'



 ةنيزلا يف ةمالسلا

 راص ةنيزلا لماع انه دج انإف ,”«نكل نيزأ هنإف ؛نكريفاظأ نلوط :ءاسنلل

 ةفاظنب نينتعي نهلمع ةعيبطب ءاسنلا نآلو ,ةفاظنلا لماع ىلع ًامدقم

 .ًاررض لقأ مه رافظألا لوط نركيف رافظألا

 رافظالا ميلقت دروم يف تايصوتلا ضعب كائهو

 خاسوالا عامتجا وه رافظألا ميلقت ىلإ يعادلا ببسلا ١_

 رفعج وبأ لاق دقف «فوجلا ىلإ مفلا قيرط نع لقتنتف اهتحن تابوركلاو

 نعو ؛”نايسنلا نوكي هنمو ناطيشلا ليقم اهنأل رافظألا اوصق امنإ :ةلنقلا
 مدآ نبا نم ناطيشلا طلسي ام ىفخأو رتسأ نإ :لاق هنأ ااا هللا دبع يبأ

 نم ماتلا ريذحتلا درو دقف كلذ نمو «”ريفاظألا تحت نكسي راص نأ

 ميلقت نع ىهن يو شا لوسر نأ يور دقن ءنائسألاب رافظالا ميلقت

 رافظالا ميلقت ىلع ضعبلا دايتعا رابخألا للعتو .نانسالاب رافظالا

 ين ءاج دقف :ةيحورلا دقعلاو ةيسفنلا ضارمألا ضععب دوجوب نانسالاب

 لكأ :ساوسرلا نم ةثالث يلع اي:لاق ءاليكا يلعل ُهاذَي ينلا ةيصر

 ."ةيحللا لكأو هنانسالاب رافظالا ميلقتو ,نيطلا

 صق ىتح ةايحلا نوئش عيمج يف مظنلا ةياعر نم مالسإلا غرفي مل_؟

 ,هاهتنالاو ءادتبالا ثيح نم ةصاخ ًامظنو ًانوناق اه لعج دقف ييفاظالا

 اهعاخا ةيفكلا -'
 ح16 ةيفاكلا -'

 دلع 440 ”يفاكلا -*

 01ج 54 :؛هيففلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 0ك
 يأ ,2”نيميلاب متخمت مث رسيالا كرصنخب ادبت :ريفاظألا صق يف يور دقف 0

 .نيلجرلاو نيديلا ريفاظأل لماش قلطم اذهو ؛ىنميلا ديلا نم كرصلخ

 نم ليي للا لوسر لاق رابخألا عماج يفف .رافظالا ميلقت نامز _"

 هرافظا مّلق نمو ,هعباصأ نم ةلكآلا هيلع تعقو تبسلا موي هرافظأ مّلق

 ًاظناح ريصي نينثالا موي هرافظأ مّلق نمر ,هنم ةكربلا تبهذ دحألا موي

 مّلق نمو .هيلع كالهلا فاخي ءاثالثلا موي هرافظأ مّلَق نمو ائراقو ًابتاكو

 جرخي سيمخلا موي هرافظأ لق نمو ,قلخلا ىّبس ريصي ءاعبرالا موي هرافظأ

 هرمع يف ديزي ةعمجلا موي هرافظأ ٍمّلق نمو افشلا هيف لخديو ءادلا هنم

 "هلام

 ليق هنا أرابتعا رثكالا ةياورلا يفو ةفيعض ةياورلا هذه نكلو

 ,ةعمجلا موي رافظالاو براشلا ذخأ امنإ :نولوقي انباحصأ نإ :ةتلا قداصلل

 ,”مايألا رئاس يف تئش نإو.ةعمجلا موي يف تئش نإ اهذخ هللا ناحبس:لاقف

 خاسوالا عامتجا لحمو ناطيشلا ليسقم يه رافظالا تناك امل_4

 الو اهلسغ لضفألا نمف تاراذقلا كلتل سامملا دلجلا رهظي اهصق دعبو

 ءاملا كدلج سم اذإو :رافظألا صق يف درو دقف .ءاملاب اهحسمي نأ نم لقأ
0 

 21ج 445 :ةيلاكلا -'

 141 :رايخألا مماج -_

 014حا06 :اهيقفلا -

 98-5 : تالسرملا ةروس يف ناتيآلاو 1١7 :!مالسإلا مئاعد -'



 لرلا ةئيزلا يف ةمالسلا

 دعب نفدت نأ اهيف لضفالاف ءناطيشلا ىباخت يه رعشلاو رافظألا _ه

 ءاَيخأ ه) ائافكض رألآ ٍلَعْمخ ملأ ط:لجوزع هللا لوق يف درو دقن ءاهصق

 رمأي ناك هنأ هي هللا لوسر نعو ,”رفظلاو رعشلا نفد :لاتق 4 اًكَوْمأَو

 ,ةميشملاو ؛ضيخلاو ,مدلاو ,رفظلاو رعشلا :ناسنإلا نم ءايشأ ةعبس نفدسب

 .”ةقلعلاو .نسلاو

 مسب ااهملق ديرت نيح لوقت نأ وهو ,رافظألا ميلقت دنع ءاعدلا 1

 لكب هل هللا بتك كلذ لعف نم نإف هِي هللا لوسر ةلم ىلعو هللابو هللا

 .”هيف تومي يذلا هضرم الإ ضرمي ملو ةمسن قتع ةمالق

 .18 : تالسرملا ةروس رظناو ؛اح 457 :ةيئاكلا -'

 .1عا6ا :لصحلا -'

 - 81 باب 407 :1لئاسولا كردتسمو هك - © باب 47 :1لئاسولا رظنا 147 ةرابخألا عماج -"

 88 ها 3/8 بابو م1



 رمعلا لوطو ةحصلا

 سابللا يف ةمالسلا

 رايشخاو سابللاب لّمجتلا موزل ىلإ ةيمالسإلا ةيرظنلا بهذت
 هةئرلا ةيدقلا بايثلا سبل مدعو سؤابتلا مدعو ةنيمثلا ةرحتلفلا ةسبلالا

 هللا ةمعن رهظت نأ هنم بولطلاف لام اذ ناكو ناسنإلا رسيأ اذإ اصوصسخ

 ام فرظأو ؛اهدحج اهؤافخإو اهركش وه اهراهظإ نإف اهيفخي الو هيلع
 معنأ اذإت زا هللا دبع يبأ لوق ًادج ةريثك تاياورلاو بابلا اذه يف يور
 اذإو هللا ةمعنب ثدح هللا بيبح يمس هيلع ترهظف ةمعنب هنبع ىلع هللا

 ةمعنب بذكم هللا ضيغب يمس هيلع رهظت ملف ,ةمعنب دبع ىلع هللا معنأ

 بكرملاو رادلا لمشيو سبالملاب صتخي ال ماع يمالسإ نوناق اذهو "هلا

 .اهريغو

 هءانبأ ثحب ضعبلا دنع ررصتملا فالح ىلعو مالسإلا نأ مهلار

 نيزتت ةفقثمو ةرضحتم ةمأ ةعانصو يراضحلا مهاوتسمب عنرلا ىلع

 لب ًاعم نطابلاو رهاظلاب متهتو بايشلا رخفأ سبلتو ءايزألا نسحلب

 .رقتفتف رقافتت الو سئتبتف سئابتت الو ؛ىنغلاب رهاظتتو معنلاب رهاظنت

 نإف هرهظمب متهاو رطعتو نيزت اذإ ناسنإلا نأ وه انشحبب طبترملاو

 اهرورسو اهطاشنو هسفن ةوارطو هتيحور ىلع ةبيط ًاراثآ كرتي كلذ
 ءاهتعدو

 ج48 3يفاكلا -'



 سابللا يف ةمالسلا

 ايندلا رخآ ىلإ ىقبيل ممصملاو سسؤملا نيدلا وه مالسإلا ناك املو
 تاراضحلا روهظو مولعلا مدقتو روصعلا تابلقت عم ىشامتي نأ هل داريو

 دهزلا اهمزالي ةبولطملا كسنلاو ةدابعلا نإف ىرمخأ ةيحان نمو ,ةفلتخلملا

 لمعلا اذه ىلع ناسنإلا ثحي هرودب ناطيشلاو هةداع ةئبهرلاو سؤابتلاو

 ّلُق ) ةمجلُم ةحيرص اهلوقي مالسإلا نأ دهن نيكسنتملاو دابعلا ةلهج اذكو

 ةيآ " ِقْززلاَنِ
 نورهاظنملا اهب محفيو نويقيقحلا هللا دابع اهب عرذتي ,ةحضاو ةمكحم

 .ةسادقلاب

 لخدي ثحبلا اذه نأ وه عضوملا اذه يف هيلإ ريشن نأ دون ينلاو

 بناجلا ىلع مالكلا رصقنسف ةيحص ىرخأو ةيعامتجا تالاح جالسع هيف
 .يناثلا

 سابللا ةفاظن لثم ةريثك ررمأ ةمالسلاو ةحصلا يف لخدتي هنإف

 ىلع نم ناسنإلا هسبلب ام عيمج لمشيو هرادقمو هسنجو هلوطو هنولو

 .ميتاوخلا لثم ىتحو همدق لفسأ ىلإ هسأر

 فيظنلا بوثلا رايتخا

 لحمو بوثلاو ندبلا يف ةحاسولا ضغبي لع هللا لوسر ناك

 »ل كلذب رمُأ دقو بوثلا يف لامججلاو ةفاظنلا بحيو ءيش لك يفو نكسلا

 5 :فارعإلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 يفو ”هفظنبلف ًابوث ذختا نم :لوقيو كلذب رمأي ناكو /” 4 رهط كام
 ًاثعش ًالجر هِي رصبأ دقف ,ضعبلا مامتها مدع نم مأستي تقولا سفن

 .”ةعتملا نيدلا نم :لاقف هلاح ةئيس هبايث ةخسو هسأر رعش

 راص دقو .ةمالسلا يف فيظنلا سابللا رود وه انثحب يف مهملاو

 سوريسفلاو بورسكملا فاشتكاو مولعلا مدقت دعب عيمجللا ًامولعم

 .اهريغو تايرطفلاو

 «1)89 ةمئآلا مالك نم اهبلطنف ملعلا امل نطفتي مل رومأ كانسهو

 ضارمالاو سفنلا ةمالس يف خسولاو فيظنلا سابللا رود لثم كلذو

 مهلا بهذي بايثلا نم فيظنلا :ةتكا نينمؤملا ريمأ لاق دقف ,ةيسفنلا
 ."ةالصلل روهط وهو :نزحلاو

 هللا دبع يبأ نع يور دقف ؛لوألا بناجلا ىلإ ةراشإلا ةملالا كرتي مو

 هلرقل ناطيشلا ردعلا لوأو .”ودعلا تبكي يقنلا بوثلا :هلوق الكا

 ءاوسحر مدآلا اق ,” ودع ضب اكضْعَبارطيطأ الق و لاعت

 ةنكبا نم مهجرخأ امنيح :سيلبإو

 .4 رئدملا -'

 حافلا ةيفاكلا -'

 .6ج 159 3يلاكلا -'

 11ج 446 3يفاكلا -'

 ,1جقال تيفاكلا -*

 دك ةرقبلا -*



 ... سابللا يف ةمالسلا 519 سم

 بايثلا سنج
 ناتكلاو نطقلاو دولجلا نم لمعت اهنأ بايثلا ةدام يف لصألا

 .اهنم جوزمملاو ريرحلاو رعشلاو فوصلاو

 .نطقلا بايث اوسبلا :ةقتكلا نينمؤملا ريمأ لاق دقف ؛:نطقلا اهلضفأو

 فورعم نطقلا ليضفت لعلو ,”'انسابل وهو ُةيقَي هللا لوسر سابل هنإف
 .ندبلل ةمئالملاو ةموعنلا نم هيف امل؛لاعلا يف عئاشو

 نم ناتكلا :ةانكا هللا دبع وبأ لاق دقف ءلضفلا يف ناتكلا هيليو

 ."محللا تبني وهو ءايبنالا سابل

 هنم ُدعُتو مايألا هذه ةلضفملا ةسبلألا نم وهف فوصلل ةبسنلاب امأو

 ةرهاظلا سبالملا يف هنأ ريغ ,ةنوصافلاب ىمسي امب :ةيلاجرلا بايثلا رخفأ

 نم فوصلا يف امل «ةيلخادلا سبالملا يف ةينطقلا ةسبلالا عيمجلا لّضفيو

 نع ءاج دقف «فلتخي يمالسإلا عراشلا ىلإ ةبسنلاب رمألا نكلو ةنوشدلا
 مو .ةْْيَي للا لوسر سابل اهنإف نطقلا اوسبلا :لاق هنأ ةةئيلا نينمؤملا ريمأ

 ضعب نع يورملا وه اذهو ,”ةلع نم الإ فوصلاو رعشلا سبلي نكي
 .ةلع نم الإ فوصلا نوسبلي اونوكي مل مهنأ كيب ةمئالا

 يف لوقيو نامزلا رخخآ عيشي امب انربخي هالي لوسرلا نأ فيرظلاو

 يف فوصلا نوسبلي موق نامزلا رخآ يف نوكي رذابأ اي :رذ يبال هتيصو

 .4ح1قلا ”يفاكلا -'

 اج فك4 ”ايفاكلا -'

 دكحقم» ”يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 مهنعلي كئلوا ؛مهريغ ىلع كلذب لضفلا مه نأ نوري مهئاتشو مهفيص

 يف فراعت ام ةدارإ لوألا .نيرمأ لمتحي وهو .«"”ضرألاو تاوامسلا لهأ

 نم جسني يذلا ةنوصافلا شامق نم ةلومعملا طوقلا سبل نم اننامز

 لمتحالاو ؛لضفأ وهف رثكأ هفوص ناك املكو هريغو فوصلا وأ فوصلا

 مهتاج نوريو ًاسدقتو ًادهز فوصلا نوسبلي نيذلا ةيفوصلا ةدارإ يناثلا

 اولكأو سابللا معان اوسبلف ايندلا مهترغ نيذلا نيرحخألا نود مهدهزب

 ظل ةمئالا ىلع مهتاضارتعاو مهتارظانم نم دافتسي امك ماعطلا بيط

 .ةرحافلا ةسبلالا نوسبلي اوناك امنيح

 هللا دبع وبأ مامإلا ناكف .يروثلا نايفسو يرصبلا دابع لثم كلذو

 ا هلأ ةئيز موَح ْنَم لق )مهب يمي انتا
 سبل امثإو .هيلع اهاري نأ بحأ دبع ىلع معنأ اذإ هللا نأو ««ِقْرْزلَأ

 نإو رتقم رتق نامز يف اناك امهنال سبل ام :لكا يلعو كير للا لوسر

 ,"اهراربأ اهب اهلهأ قحأف اهيلازع تخرأ كلذ دعب ايندلا

 امإ بوث نم يلع ىرت ام يروث اي :نايفسل ةنكا قداصلا مامإلا لاقو

 ىلعالا بوثلا عفر مث ,هيلإ اهرجو نايفس دي بذتجا مث «سانلل هتسبل

 ًاظيلغ يسفنل هتسبل اذه لاقف ظيلغ هدلج ىلع كلذ تحت ًابوش جرخأو

 لخادو نشخ ظيلغ هالعأ نايفس ىلع ًابوث بذج مث ؛سانلل هتيار امو

 107 :؟يسوطلا يلامأ -'

 .سبالملا ماكحأ باوبأ نم اليغب 747 :لئاسرلا رظنا -'



 فلك

 كسفنل اذه تسبلو ؛سانلل ىلعألا اذه تسبل لاقف نيل بوث كلذ

 ."وارُم تنأ يأ اهّرست

 نطقلا وه رابخألا تلد امك سابللا نم لضفالا نأ ىلإ يهتنن انهو

 نشخلا سبليلف هسفن ضوري نأ دارأ نمو ,جراخ نمو لصخاد نم ًاقلطم

 هلل لخخاد نم نشخلا سبليف ؛يناري الو جراخلا نم معانلاو لادلا نم

 وه ام فالخ ىلع يأ ؛سانلل جراخ نم قيفصلا معانلاو ىلاعتو هناحبس

 .مويلا فراعتم

 دارملا نوكيف ءربخلا قالطإب كسمتلاو نيلامتحالا نيب عمجلا نكميو

 ناك ءاوس لخادلا نم معانلا سبلو جراخ نم فوصلا سبل نم ةماع

 .نامزلا رخآ ةربابج نم ناك وأ نيئارملا ةيفوصلا ضعب لثم

 حوسملا ىمست يتلا رعشلا بايث ىلإ ةبسنلاب يتأي مالكلا اذه سفنو

 هدلج ىلع قتل هللا دبع وبأ اهسبلي ناكو هفوصلا سابل نم نشأ يهف

 .”سانلل اهيلع ةمعانلا ةينطقلا سبليو هناحبس هلل

 هزقلا ةدود طويخ نم لمعت اهعيمج يتلا زقلاو مسيربإلاو ريرحلا امأو

 ةمرحلا هجو رابخألا ركذت مو كسنلل ةللحم لاجرلا ىلع ةمرحم يهف

 مزجلا دعب .ةيعامتجا وأ ةيحص يه له اهسبلب لصحمت يتلا رارضألاو

 هدابع ىلع مرح ام مرحي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأل هسبل يف ةدسفملا دوجوب

 08 ؟يناكلا -'

 .سبالملا ماكحأ باوبأ نم ؟بغب 767 ”لئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 قلخلا قلخخ هنكلو .مهل لحأ اميف ًادهز الو ؛مهيلع مرح اميف هنم ةبغر نسم

 .مهيلع همرحف مهرضيو مه حلصي ال ام ملعو هلحاف مش حلصي ام ملعف
 ؛يسفنل بحأ ام كل بحأ :زقيكا يلعل هيي هللا لوسر لاق دقن

 قرحيف ريرحلا سبلت الو ... بهذ متاخب متخت الف ,يسفنل هركأ ام كل هركأو
 ,”هقلت موي كدلج هللا

 جابيدلاو ريرحلا سبل نع ىهن هيي هللا لوسر نأ :يهانما ثيدح يفو

 :لاق الؤنقا رفعج يبأ نع ةياور يفو «""سأب الف هاسنلا امأف ءلجرلل زقلاو

 ىلع مرو ,مارحإو ةالص ريغ يف ريرحلاو جابيدلا سبل ةأرملل زوجي
 ىنعمب ًاضيأ ءاسنلل هتهاركب رابخالا ضعب تدرو دقف كلذ عمو .”لجرلا

 .حالصلا مدعو ررضلا ينعي وهو .ةمرحلا مدع

 : تالاح لاجرلا ىلع هميرحت نم ىنئتسيو
 حلصي ال :لاق هنأ ةهقلا كلا دبع يبأ نع يور دقف «برححلا _فلا

 نأ :ىرخأ ةياور ينو "”برحلا يف الإ جابيدلاو ريرحلا سبلي نأ لجرلل
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 او .... سايللا يف ةمالسلا 144 1

 ريرحلا سبل قلطي مل هي ينلا نأ يور دقف ءرارطضالا تالاح_ب

 ءألمق ًالجر ناك هنأ كلذو ,فوع نب نمحرلا دبعل الإ لاجرلا نم دمحال

 ,"دربلا لاح اذكو

 هريغو ريرحلا نم اجوزمم شامقلا ناك اذإ ,صلاخلا ريغ ريرحلا ج

 رفعج وبأ ناك دقف ءسكعلاب وأ رثكأ ريرحلا ناك نإو سأب الف نطقلاك

 زخم طولخت ربو نم ناك ام الإ ءاسنلاو لاجرلل ريرحلا سابل نع ىهني اقل

 لاجرلل ضخما ريرحلا هركي امنإو ءنطق وأ ناتك وأ زخ هادس وأ هتمحلا

 .ةيلوطلا ىدسلاو ةيضرعلا طويخلا ةمحللاو .ءاسنلاو

 هريرخلا نم ةريغصلا بوثلا ءازجأ ضعب نركي نأ نم عنام ال اذكو

 هأريرح هملعو ّرزو هادس نوكي نأ بوثلاب ساب ال يكل هللا دبع يبأ نعف

 .بوثلا مسر وه ملعلاو .”لاجرلل مهبملا ريرحلا هرك امنإو

 «لاورسلا هب طيري امو سأرلا ىلع عضوي ام لثم نوكي نأ زرجي_د

 ."”جابيدلاو ريرحلا نم طسولا هب دشي ام وأ ؛لجرلاب سبلي امو

 دولجلا

 مويلا يهو ,تاناويحلا دولج نم قباسلا يف سبالملا رثكأ تناك

 دبالو ,قطانملا ضعب يف بلغي دقو ًاردان الإ بايثلا اهنم لمعي الو ةليلق

 .يلصملا سايل باوبأ نم ١؟باب 774 :5لئاسولا رظنا 186ج 147 :!هيقفلا -'

 1159170 :اراصبتسالا هقلا/ح 1:8:5بيذهتلا -'

 .يلصملا سابل باربأ نم 1 باب 700 :لئاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 يف اهنم سبلي ال امف ؛سيلي ال امو اهنم سبلي امو اههاح ىلإ ةراشإلا نم

 تام ام ةتيملاو «ةتيملا دلجو ريزنخلا دلجو بلكلا دلج :ةثالث لاوحالا عيمج

 عطقو حبذلا ينعأ ةيعرشلا ةقيرطلا ىلع كذي مو قدخ وأ هفنا فتح

 عم "ديعبلا نم يمرلا وأ ,ةلبقلا ىلإ هيجوتلاو ةيمستتلا عم جادوألا

 لوكأم نم ىكذملا سبليو ؛:ةشحوتملا وأ ةيشحولا تاناويحلا يف ةيمسنلا

 يف سبليو .ةالصلا لاح يف سبلي الف ههريغ هركيو ةزازح نود نم محللا

 .ظفحتلا نم عون عم لاوحألا رئاس

 يرعتلا ةهارك
 راضملا نم هيف ال روفنمو ضوغبم ىتحو لب بولطم ريغ يرعتلا

 مل وأ مرتحم رظان كانه ناك ءاوسو راهنلا وأ ليللا يف ناك ءارس ,تافالاو

 يونعملاو يداملا هررضو ًاناتب عونم وهف ةروعلا فشك ىنعمب ناك اذإو ,نكي

 داذشلا ضعب الخ ام ءالقعلا عيمج دنع عبتم رمأ ةروعلا رتس لسعلو ءريبك

 حبقب نومكحي امك هنسحب ءالقعلا مكحي امن ناكف تالاحلا ضعب يفو

 .مومذم هلعاقو فشكلا

 يرعتلا نع ليي للا لوسر ىهن دقف دسجلا رئاس فشك اماو

 ناسنإلا ىلإ ةلاحلا هله يف ررضلا لوصوب رابخألا هللعتو .”راهنلاو ليللاب
 ريمأ لاق دقف ,ناسنإلل ةيداعملا ةيفخلا تاقولخملاو ناطيشلا ةيحلن نسم

 .يلصللا سابل باوبأ نم ٠١ - ؟ باب 160 :لئاسولا رظنا -'

 005 :قودصلا يلامأ ح١٠ :؟هيقفلا -



 ... سابللا يف ةمالسلا

 ,”اورتتساف هيف عمطف ناطيشلا هيلإ رظن مكدحأ ىّرعت اذإ :ظتكا نينمؤملا

 ام وأ يسنج عمط وه له ءناطيشلا عمطل قيقد ريسفت انل سيل نمكلو
 ةحصب رارضإلا ىنعمب عمط هنأ وأ ؛لقني امك ىنعملا اذه نم برقي

 .هريغ ىتحو كاذو اذه وأ ءناسنإلا

 ائيب امك ةيساسألا ضرملا بابسأ دحأو ناسنإلا ودع وه ناطيشلاو

 .ضارمالا باتك يف

 لب ؛يسنج عمط لاقي ىتح ةروعلا فشك لوح مالكلا كلذ سيلو

 ثيدح يف الكل نينمؤملا ريمأ لوق ليلدب ءذخفلا فشك لثم ىتح

 سيل ءاورتتساف .هيف عمطف ناطيشلا هيلإ رظن مكدحأ ىرعت اذإ :ةلامعبرالا

 ."”موق نيب سلجيو هيذخف نع هبايث فشكي نأ لجرلل

 دقف ؛جرفلا عجو هئاريإ لثم ىرخأ رارضأ ةروعلا فشك صوصنلو

 هل لاقف جرفلا مجو :ةفكلا قداصلا هللا دبع يبأ ىلإ سينخخ نب ىلعملا اكش

 هللا كبقعأف ؛عضاوملا نم عضوم يف كتروع تفشك كننإ :ةلقا قداصلا

 ."..عجولا اذه

 .صاخملا جالعلا باتك يف رم ام جالعلاو

 .1144ع #19 :1بيذهنلا

 .سبالملا ماكحأ ب اوبأ نم ٠١ باب 67 :5لئاسولا رظنا -'

 ١1ج 85:45 راحبلا يف هنعو ,5 :روباس ينبال ةملألا بط -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 نوللا رايتخا

 كانهو هتمالس ىتحو ناسنإلا ةيصخش يف ًارود بوثلا نولل نإ

 نمو بوث ىلإ بوث نم فلتخم يهو .ةلضفم ريغ ىرخأو ةلضنفم ناولأ
 .لاح ىلإ لح

 اوسبلا :ُِلْيَي هللا لوسر لاق ؛ضايبلا وه ناولألا لضفأ لعلو

 ةماع سكعي ضيبالا نوللا نأ مولعمو .”رهطأو بيطأ هنإف ضايبلا
 هدسجلا اهب سنأتسي ةبيط هتدوربو دربأ نوكيف ءاهصنمي الو رونلا ءازجأ

 ءاه حاتريو

 هناولألا يقابك اهمتكي الو اهيلع رهظت ةحنلسولاف ىرخأ ةيحان نمو
 الام نال ,ةيقيقح ةراهطر ىرخأ ةدلاف يهو رثكأ هفيظنتل ناسنإلا رطضيف

 يف نازيملا سيلف فيظن يؤر نإو ةقيفحلا يف خسو ةعناسولا هيلع رسهظن
 ,عقاولا لب ,ةرهاظلا ةفاظنلا

 ءيش مكسابل نم سيل :ُْْليَي ينلا لاق دقف كلذ نم نكي امهمو

 ال ال9 يلع ناكو ,"مكاتوم هيف اونفكو هوسبلاف ضايبلا نم نسحأ

 ,يىتوملا نيفكت هيف :لوقيو سبلي ام رثكأ ضايبلا الإ سبلي
 الإو نييسعت كلذ سيلو لضفالا وه ضيبألا نأ لصحتسملاو

 ملام ةنيزو ًاليمج دعي ام لك سبلو لمجتلاو نيزتلا وه لوالا بولطلاف

 .1جاكؤم :ةيفاكلا -'

 5حالخ ؟يفاكلا -'

 .سبالملا ماكحأ باوبأ نم 16 باب 7٠١ ”لئاسولا رظنا -"



 .... سابللا يف ةمالسلا

 سبلب سأب الف الإو ؛ةصاخ ءاسنلا اهسبلي يتلا يأ ءاسنلا بايث نم نكي

 سابللا عاونأ هيرو ةمئالاو هيي ينلا سبل دقو ءرفصالاو رمحألا

 لتي يبنلا ىتأ ًايبارعأ نإف ءاسنلا عم ةولخلا دنعو رادلا لمغاد اصوصصخ

 :لاقف ,رمحالا نيطلا يأ قشلاب غوبصم بوث يأ ءقشمم ءادر يف هيلإ جرخف

 رخأ ىتفلا نبا ىتفلا انأ يبارعأ اي معن :لاقف ؛ىمتف كنأك ّيلإ تجرخ

 اذه .هلهأ يف اهسبلي _ ءارمح يأ ةسروم ةفحلم عي هل ناكو ,”ىنفلا

 ,رفصعلاب غوبصملا رهو- رفصعملا سبلي ةنكا نيسحلا نب يلع ناكر

 يف اهسبلي ةيدرو ةفحلم هل ناكو .هجاوزأ ضعب دنع -نوللا رفصأ غبص
 تاجرضملاو تارفصعملا سبلن ان :لاق تكا رقابلا رفعج يبأ نعو ,رادلا

 رهو انكلا اضرلا نسحلا يبأ ىلع تلخد :يخركلا لقو ه«قاربلا يأ ريدملاو

 ."ادرو هيف يأ دروم رازإب رزتم

 نم دافتسم وه امك سانلا دنع بجعتلا ريثي 21 مهسبل ناكف

 ناكف ؛مايالا كلت يف كلذ فراعت مدع ودبي امم هريغو يبارعالا ثيدح

 ةيبوبحم نع ريبعتو ةعصان ةقيقحل نايب لَم ةسئالاو ْيْيَي ينلا لمع

 .جاوزلا دئعو ,رودلا لخخادو جاوزألا دنع ًاصوصخ هتيبولطمو لمجتلا

 وهو القل رفعج يبأ ىلع تلخد :لاق ةنييع نب مكحلا نع يور دقف

 ىلع غبصلا رثأ دق ةغوبصم ةفحلمو بطر صيمق هيلعو .دجنم تيب يف
 ام مكح اي :يل لاقف .هتئيه يف رظنأو تيبلا ىلإ رظنأ تلعجف .هقتاع

 .195ح379 :قودصلا يلامأ 114 :رابخألا يئاعم -'

 .سيالملا ماكحأ باوبأ نم 10باب 707 7لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 امثإف اندنع امأذ ءكيلع هارأ انأو لوقأ نأ تيسع ام :تلقف ؟اذه يف لوقت

 ,دابعل جرخأ يتلا هللا ةئيز مرح نم مكحاي :لاقف ءقهرملا باشلا هلعفي

 .سرعلاب دهعلا بيرق انأو ةةأرملا تيب وهف ىرت يذلا تيبلا اذه امأف

 اوناك مل ةمئالاو للي ينلا نأ ةجيتنلاو ."هفرعت يذلا تيبلا يتيبو

 سانلا فارعأ عم ىشامتت ال ؛ةبعص ةيراضح ةيرييغت ةلاسر نولمحي

 .ةميقتسملا ةقيرطلاو ةميلسلا ةرطفلا يه اهنكلو .ةفلختملا

 حودمم رخآلا وهف رضخألا نوللا ؛لضفلا يف ضيبألا نوللا يلي دقو

 ىسيع بوث وهو ةنجلا لهأ بايث "4 ٌرْطُخ سدس ُباَيِبْمُهيِلَع )

 حيسملا عفر امل ىلاعتو هئاحبس هللا نأ يور دقف ةنسجلا يف انيبن بوشو القا
 امهدحأ نيبوث هاسك هللا نإو ؛ةفرغ نوعبس اهيف ةنج ىلإ هعفر ءامسلا ىلإ

 ,©يدرو رخآلاو رضخأ

 ,"يسدعلاو قرزلا بايثلا مهسبل 85)ل ةمئالا نع ًاضيأ يورملاو

 جراخش ًاصوصخن ؛سورعملل الإ ةرسمح عيشملا رمحالا بوثسلا لضسفي ال مسعن
 لو ,ذلا نيسحلا نب يلع نب دمحم هسيل كلذ عمو ةةالصسلا لاحو رادلا

 اذلو .ربكتلاو ءاليخلا بجوي امو .ةرهشلا سابل نع يهن انإو «هنع هني

 :لاقف ًاعرسم عجرف ناسح سايل يف جرخ تكا نيسحلا نب يلع نأ ىورسي

 .1ح 44 :ةيفاكلا -'

 91: ناسنإلا -'

 3905 ةقالخألا مراكم -"
 19,01 شم ”يفاكلا -'



 ... سابللا يف ةمالسلا

 نب يلع تسل ينأكف هله يبايث يف تيشم دقف يبايث يلع يئر ةيراجاي

 نيسان

 وعدي هنأل هوركم هسبل نإف دوسألا نوللا ناولالا نيب نم ىنثتسيو

 .ربكتلاو ربجتلا ىلإ

 ,"نوعرف سابل هنإف داوسلا سبلت ال :لاق قا ًايلع نأ يور دقف

 سابل هنإ ةياور يفو هايبالا دالوأ ةلثق سابعلا ينب نم ةربابجلا يز وهو

 لق هئايبلأ نم يبن ىلإ هللا ىحوأ هنإ :لاق ةاككا قداصلا نعو «”"”رانلا لهأ

 يورملا يف ام اهنم تاءانئتسا كانهو :”يئادعأ سابل اوسبلت ال نينمؤملل

 ,ةمامعلاو ,فخلا :ةثالث يف الإ داوسلا هركي :لاق فتكا هللا دبع يبأ نجع

 يأ ءءانكد زخن ةبج هيلعو انتا نيسحلا لتق دقف برحلا يف اذكو ,"”'ءاسكلاو

 ,"داوسلا ىلإ ةلئام

 تاراذقلا نم هفيظنتو هلسغ وه بوثلا ريهطت يف ةيلمعلاو

 ةباصإ نم هتئايص كلذ لبقو هركذ مدقت يذلا وحتلاب تاساجنلاو

 ةماعو بارتلا هب قلعي ال ثيحب هميمصتو لب ,خسولا نمو تاراذقلا

 بيصي اليوط هئاختا مدعب كلذو ضرألا ىلع نوكت يتلا تاراذقلا

 اع 135 :اهيقفلا -'

 اال" ح17 :1هيقفلا -'

 اف 178 :اهيقفلا -"

 ,سبالملا ماكحأ باوبأ نم 15 -1إ/ ب 8م :لئاسولا رظنا -'

 .5405ح 108 :4لئاسولا .ةح 441 :2يناكلا -*



 رمعلا لوطر ةحصلا .....

 تاياور ةدع يف درو دقف هذه لحلاو هريمشتو هريصقت نم دبالو ضرالا

 « ْرْهَطَف َكَتاَيَْو ) :لاعت هلوق ريسفت يف
 هاه روهط بايثلا ريمشتو :لاق هنأ نا نينمؤملا ريمأ نعو ,دحإو ىنعملاو

 .”رمشف يأ 4 ْرْهَطَف َكَباَيِثَو ) ىلاعت لق دنو

 بيصي ًاصيمق سبل دق لجر ىلإ كا هللا دبع وبأ رظن دقو اذه

 .”رهاط بوث اذه ام :لاقف ءضرالا

 ًاليوط نوكي نأ يغبني ال .نادرلاب اندنع ىمسي ام يأ مكلا كلذكو

 خسوتي ام ناعرسو اهيطاعتو ءايشألا ذخأ نود ليحيف ؛نيديسلا نسم لوضأ

 اذإف هدي دم صيمقلا سبل اذإ ةغئكل نينمؤملا ريمأ ناك دقو ,ءايشالا ةباصإب
 ."ةصق رأ هعطق عباصألا فارطأ ىلع علط

 رّمشف وأ ءرصقف كبايث هنعم .0

 :تايصوتلا ضعب

 .راهنلا الو ليللا يف هجولا ةيطغتو عنقتلا لضفي ال_١

 ,ليللا يف ًاصوصخ ةروشنم اهكرت مدعو بايثلا يط بحتسي _'
 اذإ اهنإف ؛ليللاب مكباين اووطا :لاق هنأ الكا هللا دبع يبأ نع يور دقف

 4 :رثدملا -'

 ريسفتلا ؛ا8 :1يدنوارلل نآرقلا هقن ,00 :نايبلا عمجم ريسفت ,787 :يمقلا ريسفن رظنا-'

 540 :هيفاصلا

 ميه 41 :لئاسرلا ١1ج ؟98 3يفاكلا -'

 .9857حاال» 7لئاسولا اح 44 ةيفاكلا -'



 ... سابللا يف ةمالسلا

 لإ ررضلا لوصو ينعي دق وهو .”ليللاب نيطايشلا اهسبل ةروشنم تناك

 .اهلخاد ينو اهيلع تابوركملا مكارت ةدارإ دعبي الو ءناسنإلا

 بايثلا يط :لوقي ناك هنأ التل نسحلا يبأ نع ىرصخأ ةياور يفو

 ."اه ىقبأ وهو ءاهتحار

 .بايثلا علخ دنع ةيمستلا بابحتسا _؟"

 الئل مسيلف هبايش مكدحأ علجخ اذإ :لاق ٌةَدَع هللا لوسر نأ يور

 ."”حبصب ىتح ندا اهسبل اهيلع مسي مل اذإ هنإف نجلا اهسبلي
 هللا دبع يبأ نع يور دقف دوعق نم ليوارسلا سبل لضفي

 ريمأ نأ يورو ."”ةرصاخلا عجو يقو دوعق نم ليوارسلا سبل نم :ذنقلا
 ىلع تسلج ينأ ملعأ امف تيتأ نيأ نم :لاقف ًاموي متغا نقلا نينمؤملا

 الو ؛مايق نم يليوارس تسبل الو ؛مدغ نيب تققش الو ءبابلا ةبتع

 ,”يليذب يهجوو يلي ثحسم

 .”ليوارسلا لبق صيمقلا ءايبنالا سبل :لق انا يلع نع _ه

 ةعس :ربخلا يفف :ةعساو هتلوقو صيمقلا قيز نوكت نأ بحتسي 56

 لوق تممس امأ :لاق ماذحلا نم نامأ فنالا يف رعشلا تابلو نايرسجلا

 1ع 4١( :ةيفاكلا -“

 ,سبالملا ماكحأ باوبأ نم 77 باب 415 :لئاسولا رظناو 48٠ 1١ :ةيفاكلا -'

 :لئاسرلا 17ج 447 :عئارشلا للع -'

 دلع 14 3يفاكلا -'

 .سباالملا ماكحأ باوبأ نم 8 باب 419 ؛”لئاسولا رظنا :04ح 555 :لاصخلا -*

 301 ةقالخالا مراكم -'

 ةلانعا
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 قوط وه نابرجلاو ؛"”ديلاو بيجلا عساو الإ يصيمق ىرت الو :رعاشملا
 ,"'هقيز يأ صيمقلا

 كنحتلاو ممعتلا

 مهسؤؤر نوطغي اوناك قباسلا يف رشبلا فونص رثكأ نأ فورعملا

 نع لزعمب وه الو ةمكح ريغ نم اثبع كلذ نوكي نأ يغبني الو «يشب
 يف بلغي ناك هنإف دربلا لجأل كلذ نأ لوقلا نكمي الو ءايبنألا تايصوت

 نكلو ؛يقيرفأ قطانم ضعب ىتحو ؛ةيبرعلا ةريزجلاو دنهاك ةراحلا قطانملا

 .ةيعانصلا ةروثلا بيقع سأرلا فشكل ةبلغلا تراص

 نع لاؤسلا باوج يف لخدت اهلك اهيلإ ةراشإلا بجي رومأ ةدع انهف
 وأ ممعتلاو سأرلا رتس وه له .ةيحصلا ةيحانلا نسم ناسنإلل حلصالا

 ال رأ ةقباسلا ةقيرطلا ىلإ عوجرلا ىلإ سانلا بدنن نأ يغبني لهو ؟هكرست
 ؟كلذ ىلإ ةجاح

 يف ناك له ممعتلاو سارلا رتس نع لاؤسلا روسألا كلت نمو
 ,مونلا ةلاح لمشي لهو ماودلا ىلع وأ رادلا نم جورخلا لاح ين قباسلا

 ناك اذإو ال وأ غامدلا نُحسسي ممعتلاو سأرلا ةيطغت نإ لهو

 ةبسنلاب كلذ فلتخي لهو ؟عفان وأ راض اذه لهف سارلاو غامدلا نخسي

 ؟فلتخي ال وأ فيصلاو هاتشلل

 مح 406 :ةيفاكلا -'

 سالما ماكحإ باوبأ نم لا باب 418 :لئاسولا رظنا دو



 .. سابللا يف ةمالسلا

 ءهايزألا نم دحاوك ةمامعلا نع ثدحتت تاياورلا رثكأ نأ ةقيقحلاو

 امك (”مئامعلاب «نيموسمف :ىلاعت هلوق رّسفت ةياورلاو ,ةكئالملا يز وهو

 ًاصوصخ برعلا هب ايزتي ناكو هدعب نم ةمئالاو ُلقي يبلا يز اهنا
 .”برعلا ناجيت ملامعلا :يْلي هللا لوسر لاق دقف ,مهؤاسؤر

 هثاريإ ىلإ هفرصيف ؛مئامعلا دئارف نع مالكلا ٍةْكَي يبنلا دارا اذإو

 ناجيت مئامعلا :ىرخأ ةياور يف ِلْؤَي للا لوسر لاق دقن ,ملحلاو زعلا

 "ملح اودادزت اومتعانلقو'””مهزع هلا عضو مئامعلا اوعضو اذإ برعلا

 ًاكرحت لقاو ًاراقو رثكأ اهسبال نم لعجت ةمامعلا نإف دوهشم رما اذهو

 ةةردابم تبثأو ًاتفلثو

 ةرادإ ىنعمب كنحتلا عم ممعتلا صوصخل ةيورم دئاوف كانه معن

 ًامتعم هلزنم نم جرخ نم :ةنقل هللا دبع يبأ لرق لثم كنحلا ثحت ةمامعلا

 اذإ "”هرركم الو قرح الو قرس هرفس يف هبصي مل ًارفس ديري هكنح تحت
 يف نيكرشملا نيبو اننيب قرشلا يي هللا لوسر لوق ىلإ كلذ فيسغأ
 يز وه كنحتلاب ممعتلا نأ ىلإ فيضأو .”مئامعلا يف ءاحتسالا مئامعلا

 .158 ةنارمع لآ 180 708 :نساحلا -'

 .4حاقا :ةيفاكلا -'

 116 ةقالعغألا مراكم -'

 034 ةقالخألا مراكم -'

 .3حالخا ةيفاكلا -“

 1 ةةانسإلا برق -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 نم هنأ ىرت ةينركلا ةريخلا ىوقلا يأ ةكئالملا نأ ينعي دقف ,ةكئالملا

 نم هنوظفحيو هنوسرحيو هنونيعيف رهوجلاو يزلاب مههبشي هنأل نينمؤملا
 .ضرملا هقيداصم دحأ يذلا هوركملا

 هلعتو كنحتلا كرت نم ريذحتلا ىلع تاياورلا رثكأ بصنت امنيب
 مو ممعت نم :لاق هنأ تكا هللا دبع يبأ نعف ؛ضرملاو ءادلا بابسأ دحأ

 ىرخأ تاياور كانهو ,"”هسفن الإ نمولي الف هل ءاود ال ءاد هباصاف كح
 ال يتلا ةبعصلا ضارمألا نأ ينعي هنال ًادج ريطخ ىنعم وهو ,ىسعملا اذهب
 ال ضارمألا نم ريثكلا دج كلذلو .ةلاحلا هن ةلولعم نوكت دق اهل ءاود

 ةيبصعلا ضارمألا ضعبك هل ءارد الام ًاصوصخ ةقدلاب اهبابسأ فرعن

 ءاملعلا لظ دقو هبابسأ فرعن ال امم هريغو ناطرسلا لثم لمشي دق ىتحو

 لوصحمب كنحتلا كرت ةقالع ةنرعم نأل قح ىلع مهو ,كلذ نم ةريح يف

 ,يملعلا ثحبلا نم نورق ةدع هنمضت ال ةبعصلا ضارمالا ضعب

 تحن ةمامعلا ةرادإ عم يأ هفصولا كلذب ممعتلا نأ ةجيتنلاو

 يلاتلابو اهل ءاود ال ضارمأ نم يقيو ةيحص دئاوف ىلع لمتشي كنسحلا

 .كنحلا تحت ةمامعلا ةرادإ نود نم يأ هذحو ممعتلا نم لضفأ وه

 نكمي الام اذهف ؟ًيئاهن ممعتلا كرت نم لضفأ وه له نكلو
 نأ مزلي ال نكلو ,رابخألا ضعب نم كلذ رعشتسي دق معن هب ثبلا

 قرحلاب ءالتبالا مدع لثم ىرخأ دئاوف هل لب ,ةحصلا صوصسخ يف نوكي
 .ضرملا ينعي دق وهو ءهوركم هبيصي الو :ةقرسلاو

 ه1ح 06 بيذهتلا ح45 3يفاكلا -_



 بورك . سايللا يف ةمالسلا

 رهو ةجاح يف ذخأي نمم بجعال ينإ :ةقتكت قداصلا لاق ةياور يفو
 ."”هتجاح ىضقت ال فيك هكنح تحت متعم

 ةوسنلق سبلي ناك ُةْيِيَي هللا لوسر نأ يور دقف عاونألا رئاسم امأو

 ."نانذأ اه ةرسنلق برحلا يف سبلي ناكو .ةبرضم ءاضيب

 ءاذحلاو لعثلا

 هتدوجو لعنلاو هتدوجو ءاذحلا ىلع ديكاتلا نإ انلق اذإ غلابن ال دق

 ةيمها ىلع رابخألا تلد دقو ءناسنإلا هسبلي رخخأ ءيش يأ نم رثكأ

 .رمعلا لوط ىتحو ةمالسلا ظفح لاجم يف امهرود

 ميهاربإ يبنلا نامز ىلإ دوعي قيرع خيرات هل نيلعنلا ذاختا نأ ودبيو

 لبق فامتا ىلع تارشؤملا كانهو نيلعنلا ذْمتا نم لوأ هنأ يور دفف :غنكل

 ةنسلا هذه ميض دق رشبلا ناك نإو :” هيل ثيش وأ مدآ نمز نم كلذ

 ًارمتسم لظ كلذ ىلع ءايبنالا ديكأت نكلو هتبقعأ يتلا ةرتفلا يف ةنسحلا

 ةيمهألا غلاب هيطعيو هيلع دكؤي ذحأف قع انيبن ىلإ ةبونللا تلصو ىتح
 و "ءاذحلا دوجيلو ءاذغلا ركابيلف ءاقب الو هاقبلا دارأ نم :لوقي امنيح

 ءاذحلا ةداجتساب دارملا نإ :ليقو .اهتداجتساو ءاذحلا ذاختا يف بيغرت رهف

 217006 :اهيقفلا -'

 نم 17,10 باب 790 صو :؟7باب يلصملا سال باوبأ 14١ 7لئاسولا رظنا ؛؟ح 411 3يناكلا -'

 ,سبالملا ماكحأ باربأ

 .5جااتك :ةيفاكلا -'

 6ع ك1 :؟ديقفلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 دوجول ؛رضي الف كلذ حص ولو .قفاوملا قيفرلا وأ .ةحلاصلا ةجوزلا وه

 نأ :يور دقف اهتالجتساو لعنلا ذلختا موزل ىلع لدت ةريثك ىرخأ تاياور
 ."”اهدجتسيلف ًالعن ذختا نم :لاق هيي هللا لوسر

 ىلع نوعو .ندبلل ةياقو ءاذحلا ةداجتسا :ةاتكلا نينمؤملا ريمأ لاقو

 نال ,قيفرلاو ةأرملا سيلو ءاذحلا وه دارملا نأ مولعمو «”روهطلاو ةالصسلا

 .روهطلا ىلع نوعو ندبلل ةياقو ءاذحلا

 يف ةدايزو .ودعلا ةديكم هنإف رذحلا اودوج :ةيت هللا دبع وبأ لاقو
 اذه يف نمكيو ."”لسلا نم نامأ هنإف فلا اونمدأو ...رصسلا ءوض

 وأ ءرصبلا ءوض ةدايزو ءاذحلا ديوجت نيب ةقالعلا دوجو لثم رارسأ ثيدحلا

 فورعملا لسلا ضرم ىنعمب ناك ءاوس لسلا نم نامألاو فخلا نامدا نيس

 .فعضلا رأ

 لعنلاو ءاذحلا طابترا ىدم قباسلا ثيدحلاو ثيدحلا اذه نم ملعيو

 ةرورض نع اوغرفو اوملس دق خي ةمئالاو هِي ينلا نأكو ةمالسلاب

 ءاذحلا الختا ىنعمب ةداجتسالا ىلع مهتاديكأت اربصو ءاذحلا وأ لعنلا سبل

 .نكمأ امهم ديلا

 يأ .ءاذحلا ديوجت موزل وهو ماع يمالسإ يحص نوناق تبشي اذهبو

 ةياعر موزلو ءارشلا دنع ديجلا ءاذحلا باختناو ةديسجلا ةيذحألا ةعانص

 جاتك ةيفاكلا -'

 .1جا135 :ةيفاكلا -'

 306 :؟يسوطلا يلامأ -"



 .... سابللا يف ةمالسلا

 :ؤَي هلا لوسر لوقل ًاعابتا كلذ يف ةحئاسملا مدعو هتقانأو ءاذحلا ةفاظن

 .هدجتسيلف ًالعن ذذتا نم

 :لعنلاو ءاذحلا ةيفيك يف تايصوتلا ضعب

 يذلا وهو ءبقع امل لمجي نأ ىنعمب ,نيلعنلا بيقعت موز ١_
 هارأ ال لجرلا تقمأل ينإ :تَكل رفعج يبأ لوقل بعكلا اندنع ىمسي

 ,"نيلعنلا بقعم

 ,ةحوسملاب ةرصخملا ريغ ىمستو هاذحلاو لعنلا ريصخت موزل _"

 اذه ؛لاقف ةحوسمم لعن يلعو النقا هللا دبع يبأ دنع تنك :لاهنم لاق دقف

 نأ وه ريصختلاو ,"اهب اهرصخف نيكس ذعلف فرصناف درهيلا ءاذح

 .مويلا ةيذحأ لثم رصحن اهل لعجي
 ذختنال» :لنتكا نينمؤملا ريمأ لوقل :ةيذحالا نم سلملا ذلختا هركي _"

 ءاذحلا وه سلملاو ,”«سلملا ذختا نم لوأ وهو .نوعرف ءاذح اهنإف سلملا

 .بيقعت الو اهيف ريصخت ال يتلا ةيفاصلا

 هنكا كلا دبع ابأ نأل :سوؤرو .نالابق ءاذحلل نوكي نأ بحتسي _4

 اهلو نالابق اهل ةرصخم ةبقعم تناكو :لاق نيلعن ءاذحلا قحسإ بهو

 ." كي يبلا وذح اذه :لاقو ؛سوؤر

 حلت ”يفاكلا -'

 جتا ةيفاكلا -'

 7 جيفاكلا -*

 اح 107 ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 اهبهو امثإو بهو الو ةنيمث ُهيدَي ينلا ءاذح نأ حضاولا نمف

 نا دارأف ةيذحألا ةعانص يه تناك هتنهم نأل قاحسإل ايلا قداصلا مامإلا

 ةديجلا ءاذحلا يه امو ءاذحلا عنصي فيك هيريا

 لعنلا مامز وهو .لابق اهو ةرصخت نوكتو بقع اهل نوكت يتلا يهو

 لثم ىنح لمشي دقو ءاهيطغي فكلا قوف نوكي ام وه رثكالاو اهكسمي امو

 .,لجرلا ءارو رودي ينلا ريسلا

 لجرلا ضعب يطغي امو ءاهتالفنا نم عنميو اهكسمي ام ره مهملاو

 .همضيو

 .اهيطغي ام ىتحو ؛عباصالا ىلع مدقتي ام وهو سأر اه نوكي نأو

 ,مدقلا رهظ ىلع يذلا اهريس وهو لعنلا كارش دقع حصي ال«

 ءاهّلحف اهوانت دوقعم اهكارش لعن ىلإ رظن اذإ الا هللا دبع وبأ ناك دقف

 ْ ."لاهدقع نع ىهني ناكو

 البكا هللا دبع ابأ نأ يور دقف ءنيلعنلا بئاوذ ليوطت بحتسي ١_

 ."هيلعن بئاوذ ليطي ناك

 نأ ينعي ؛مدقلا ىلع لسرملا نم ضرألا باصأ اسم يه بئاوذسلاو

 ."ضرألا هفارطأ بيصتف مدقلا ىلع لسري ءاطغ كانه

 ءا5316ح ت4 3يفاكلا -'

 1 حاوتإ ةيفاكلا -'

 58: ؟لئاسولا كردتسم ؛سبالملا ماكحأ باوبأ نم 59-78-48 ءبنب 10١ :5لئاسولا رظنا -'
 .سيالملا ماكحأ باربأ نم 19 باب



 ءاذحلاو لعنلا نول

 لعنلا نولل نإف ءاذحلا وأ لعنلا نولب طبترت ةلوفغم ةقيقح كانه

 ةريسلا يكحت .هلسجو هحور ةمالسو ناسنإلا ةحص ىلع رثآلا لك ءاذحلاو

 .ةلفغلا هذه نع رشبلل ةيلمعلا

 نيلفاغ ةبآكلاب مهئالتباو رشبلا مومه ديازت ظحالتو ىرت تناف
 ىلإ ةفاضإلاب ءادوسلا لعنلا سبل وه هل ةيساسالا بابسالا دحأ نأ نع

 .ىرخالا ةراضلا اهراثآ

 وبأ رظن دقف ءءادوسلا لعنلا سبل نم ماتلا ريذحتلا ءاج ةمث نمف

 لعنللو كلام :لاقف ءءادوس لعن هيلعو هباحصأ ضعب ىلإ التقلا هللا دبع

 يهو مها ثروتو ركذلا يخرتو رصبلاب ّرضت اهنأ تملع امأ ,ءادوسلا

 :ىرخأ ةياور يفو "اهب لتخخا الإ دحأ اهسبل امو .اهريغ نم نمثلا ىلعأب
 .رركتت ةيلمعلا هذه تناكو ,”نيرابجلا سابل نم كلذ عم يهو

 يذلا ءاذحلل لماش ررضلا اذه نإ له ةهدحأ ةلئسأ ةدع انهو

 هلمشي ام وأ ءاذحلا وه ةغللا يف لعنلا نال معن رهاظلا ؟مويلا هسيلن

 يف ام هديؤيو ءاذحلا لمشيف ءضرألا نم مدقلا هب تيقو ام هنأل همعبو

 اهتيذتحا لعنلا هذه ام ريدس اي :هل لاق ةغتقلا هللا دبع ابأ نأ ريدس ةياور

 امم لعنلا ىلع -ءاذحلا سبل يأ- ءاذتحالا ةغنكل نلطأ دقن ؟ملع ىلع

 هدحاو امهنأ ىلع لدي

 اج 0 ةيفاكلا -'

 .؟جوتم تيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ةغوبصملا يه له هءادوسلا لعنلاب دوصقملا وه ام :يناثلا لاؤسلا

 نركي يتلا ءادوسلا ةاشلا دلجك دوسألا دلجلا نم ةعونصملا وأ داوسلاب

 ؟ءادوس ةنكاد نوكت يتلا زخلا دولج نم وأ دوسأ اهدلج

 دلجلا ةدارإ دعبي ال دقف طقف دولجلا نسم لعنلا ةعانص تناك اذإ

 ىرخخأ داوم نم عنصت تناك لاعنلا نأ رهاظلا نككلو .هعبطب دوسالا

 نرللا نع ملكتت اهدجي تاياورلا ةماعل ظحالملا نكلو ؛لخنلا صوخك

 ىضنتقمو ,ءارفصلا لعنلاو ءاضيبلا لعنلاو ءادوسسلا لعنلا ينعأ ؛طقف

 .اهريغو ةغوبصملل لومشلا اهتالطإ

 نم دارملا ناك اذإف ءءادوسلا لعنلا نمث ءالغ نع لاؤسلا ىقبيو

 ةيلاغ نركت دقف ةيعيبطلا دوسلا دولجلا نم ةعونصملا يه ءادوسلا لعنلا

 ةنمزالا كلت يف ايلاغ نوكي دق رخآلا وهف غبصلا انمأو اهتردنو اهتلقل

 ,ديعبب سيلو

 ,رصبلا فعضن اهنا وه اهرارضأ لوأف ءءادوسلا لعنلا راثآامأو

 سائلا جايتحا ةرثكو مايألا هذه رصبلا فعض نوكي دق ميظع ررض وهو

 اذإو .ءادوسلا لعنلا سبل نم ةئشان ةيرزيللا تايلمعلاو تاراظنلا ىلإ

 ءادوسلا لعنلا مهئابآ سبل لجالف رصبلا يفيعض نودلوي لافطألا ناك

 ىلإ فعضلا كلذ لاقتنا مث نمو جيردتلاب مهرصب فعض ىلإ يدؤي يذلا
 بجي نكلو .ةيثارولا تانيجلا ىلع رثآلا لمعلا اذه كرت ينعي امم لافطألا

 دق ىرخأ ًابابسأ رصبلا فعضل نإف بابسألا نم دحاو اذه نأب ناعذإلا

 .ضارمألا باتك يف اهدجن



 #6 ... سايللا يف ةمالسلا

 ةيلمعلا ىلع ريثأتسلا يلاتلابو ,ركذلا ءاخرإ وه يناثلا رثآلاو

 وأ هتلق يدؤت ركذلاو رصبلا نيب كرتشم ءيش دوجو ىلع للي ام ؛ةيسنجلا

 نيماتيف نأ فورعملا نإف ديعبب كلذ سيلو ءامهتوق وأ امهفعض ىلإ هئدايز

 .ىرخأ رومأ كانه نوكت دقو امهب رضي هصقنو امهم عفني (يأ)

 ال دق ىتح هعبطب مومهم مريلا رشب نإف مهلا وه ثلاثلا رثالاو
 رود هل لمعلا اذهو ةيداملا تاناكمإلا نم ريثك رفوت ببسلاو ةلعلا فرعي

 ةيلمع ةلقرعو ركذلا هئاخرإ ىلإ هببس دوعي دقو ,مغلاو ملا لوصح يف

 .ضرف درحم هنكلو مهلا ةدايز ىلإ يدؤي يذلا وهو عامجلا

 ءوضلا فريط ةماع بذجي دوسألا نوللا نأ فورسملا نإف يلاتلابو

 ,راثآلا كلتل ةلعلا وه نيخستلا اذه لعلو نيلجرلا نيخسست ىلإ يدؤيو

 يف باقنلا اهنع فشكُي دق ىرخأ رارسأ هلو ببسلا لك اذه نأ نظأ الو

 .لبقتسملا

 يخرب هلوق ةنيرقب روكذلاب صتخم اذه نإ له .دحاو لاؤس ىقبيو

 ءادوسلا لعنلا نأ وه ريخلا ىنعم نإف صاصتخالا مدع باوجلا ؟ركذلا

 مهلا ثروتو ءركذ هل نم دنع ركذلا ىخرتو ءرصب هل نمل رصبلا فعضت

 .هلهأ دنع

 كلذ عمو داوسلا ادع ام نول للك يهف .ةراضلا ريغ ناولالا امأو

 .اهعفانم ركذو ناولالا ضعب ىلع ديكأتلا درو

 نوكت ال دق نكلو اهيلع دكؤمو ةحودم يهف .ءاضيبلا لعنلا :ىلوألا

 دبع يبأ ىلع تلخد :يفريصلا ريدس لاق دقف :ةمالسلاو ةحصلاب ةطوبرم



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠

 ىلع اهتيذتحا ,لعنلا هذه ام ريدس اي :يل لاقف ءاضيب لعن يلعو غنا هللا

 لعنل ًادصاق قوسلا لخد نم :لاقف كادف تملعج هللاو ال :تلق ؟ملع

 .”بستحب ال ثيح نم الام بستكي ىتح اهلبي مل ءاضيب
 هقزرلاو للاب طبترت ةيلمعلاف

 ىلإ ءارفص هل تعقوف لعنلا سبل دارأ نم :ىرخأ ةياور يف معن
 ."امهو مغ مدعي م ءادوس هل تعقو نمو ادلوو الم مدعي ل ضايبلا

 ىلإ يدؤت وأ مقعلا ضرم لاعت ثيح :ةيحص دلولا ةلأسم نوكت دقف

 ةلئام ءارفص نوكت نأب ةديقم ىرت امك اهنكلو .اهتدايز وأ ةفطنلا ةيوفت

 .ءارفصلا لعنلا رثأ وهف ضايبلا ىلإ

 ءادوسلا لعنلا سكع ىلع وهو .ءارفصلا ءاذجلا وأ لعنلا :ةيناثلا

 نم سبلا امف تكا هللا دبع يبل لاق هنأ ريدس نب نانح ةياور يفف امام

 دشتو ءرصبلا ولجت :لاصخ ثالث اهيف نإف .ءارفصلاب كيلع :لاق ؟لاعبلا

 .”نييبنلا سابل نم كلذ عم يهو .مه لا يفنثو ركذلا

 ,"اهيلبي ىتح رورس يف ناك ءارفص ًالعن سبل نم :ىرخأ ةياور يفو

 لوقي لجوزع هللا نأل هيلع تماد ام رورس يف رظني لزي مل :ةثلاث ةياور يفو

 .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ,نيرظانلا رست اهنول عقاف ءارفص

 .5ج 36 ”يفاكلا -'

 ج23 3يفاكلا -'

 جات :يفاكلا -'

 شعل ”يفاكلا -'



 7 ..ت.مسس بسم سابللا يف ةمالسلا

 اهلبي مل ءارفص ًالعن سبل نم :ةغتقا هلوق كلذ لك نم بجعالاو
 "الام وأ ًاملع ديفتسي ىتح

 .ضايبلا ىلإ ةلئاملا ءارفصلا دارملا لعلف .ءاضيبلا لعنلا ةفص هذهو

 ىلإ ةلئاملا يه :ليقو :ةيفاص ةرفصلا ةئيدش يأ اهنول عقاف هلوق امأو

 ًاملعو الام ديفت ضايبلا ىلإ ةلئاملا هارفصلا لعنلا نإف يمعزبو ةرمحلا

 دشتو رصبلا يوقت يهف ءارفصلا ةماع امأو ,ىرخألا دئاوفلا ىلإ ةفاضإلاب

 .رورسلا ثروتو ركذلا

 : تايصوتلا ضعب

 لحشد دقف ؛لكالا دنعو تيبلا لوخد دنع لعنلا علخ لضفالا ١_

 نإف ؛مكلاعن اوعلخا :لاق مث هلعن علخف لجر ىلع ةغتقل هللا دبع وسبأ

 متلكأ اذإ :ُِْقَي هللا لوسر لقو «””نامدقلا تحارتسا تعلخ اذإ لعنلا

 حورأو ةليمج ةنس هنإف :ةياور يفو ”مكمادقأل حورأ هنإف مكلاعن اوعلخلف

 "نيمدقلل

 هللا لوسر لاق :نميالا فخلا وأ لعنلا سبلب ءادئبالا لضفالا _"

 اذإ :لوقي آنك للا دبع وبأ ناكو «مكنمايمب اؤدباف ماضوتو متسبلا اذإ اع

 ."راسيلاب ادباف تعلخ اذإو نيميلاب أدباف كفخ وأ كلعن تسبل

 .4: 09 40 :1يشايعلا ريسفت -'

 16ج 06 ةيفاكلا -'

 54 :1يسوطلا يلامأ -*

 801ج 114:1نساحمل -'

 آحاقتال ةيفاكلا <“



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ىهن دقف دحاو فخ وأ ءاذحب يشملا نم ديدشلا ريذحتلا درو _'"

 ."”لعن درف يف لجرلا يشم نأ لي هللا لوسر

 ."نونجلا هنم فوختي هنأ القَعف ىسوم نسحلا يبأ نع ةياور يفو

 ناطيشلا نم سم كباصأ اذإ هنأل دحاو ءاذح يف شمت ال :ةياور يفو

 "هلا ءاش ام الإ كقرافي دكي مل

 ىلع ناك اذإ دبعلا ىلإ نوكي ام عرسأ ناطيشلا نإف :ةياور يفو

 داكف لاحلا هذه ىلع ءيش ًادحأ باصأ ام هنإ :لاقو «لاوحألا هذه ضعب

 ."لجوزع هللا ءاشي نأ الإ هقرافي نأ
 فعض ةطقن يف نوكي ناسنإلا نأ تاياورلا ةماع نم دافتسملاو

 ررضلا اذه نأو .ناطيشلا ةيحان نم ررضلا هيلإ لصي نأ عقوتيو ةديدش

 .ةزجعملا هبش اهجالع دعُيو اهل جالع ال يتلا ةبعصلا ضارمالا نم ضرملاو

 ,هجالع بعصي يأ ؛ةفصلا هذهب وهو هنونجلا ركذت ىلوألا ةياورسلاو
 نأ ىلع لدي دق ,لاحلا هذه ىلع ءيش ًادحأ باصأ ام هنإ ةقنكل هلوق نكلو

 هنم لعجيو لحلا اذه يف ناسنإلا بيصي ضرم لك ددشي فرظلا اذه

 ضارمألا وه هنم نقيتملا ردقلا ناك نإو .ةسارد ىلإ ةجاحب وهف ًابعصتسم

 .نونجلا هدشأو ءاهريغ نود ةيبصعلا

 31ج 058 يفاكلا -'

 4ح 100/ ”يفاكلا -"

 رج 0 3يفاكلا -'



 را ... سايللا يف ةمالسلا

 هلوحو هعم نوكيو ناسنإلا شياعي ناطيشلا نإف ةيلك ةروصبو

 نم ةدحاو يه هذهو ءلاوحألا ضب يف الإ ةردق هيلع هل سيل نكلو

 فرظلا اذه نم ناطيشلا ةدافتسا ةيفيك نع ثيدحلا ىقبيو هلاوحألا
 ةياور يفو .دبعلا ىلإ نوكي ام عرسأ هنأب تربع تاياورلا ضعب نإف هببسو

 ىلإ ررضلا ناطيشلا لاصيإ لئاسو دحأ وهو .ناطيشلا نم سم هباصأف

 .ناسنإلا

 0 "هلاق ره و لجرلا لعنتي نأ ُةيْيَي هللا لوسر ىهن

 فيلا

 هلحن لحي ام ناكف ؛مدقلا نم ضرألا باصأ ام وه ةغللا يف فخلا

 ,مدقلا ةماع يطغتو دولجلا نم عنصي ام وهو ًافخ ىمسي هماقم موقيو

 .رفاسملا هسبلي بلاغلا يفو

 فخلا ريغ ءاذحلاو لعنلا نأ رابخألا نم دافتسملا نإف ةيلك ةروصبو

 وهن .”افخ سبليلف نيلعن دج مل نم :َُِْي يبنلا نع درو ام ليلدب
 يبنلا نأ يورو اذحلا وأ لعنلا نادجو مدع ةلاح يفو لدبلا ىلع بولطم

 ."ريغص فخ يف لخدي ناك هيي

 ةهارك باب ”ةباب 417 :صو ؛سبالملا ماكحأ باربأ نم 44 - 79بغب 506 :لئاسرلا رظنا -'

 ,سبالملا ماكحأ باوبأ نم مايق نم لعنلا سبل
 .ا/0/ح قل“ :قودصلا يلامأ 4 :ةهيقفلا -'

 ٠05 :قالخألا مراكم -"

 371 :قالخألا مراكم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 سفن يفو ءفخلاو لعنلا نيب صاوخلا يف افالتخا كانه نأ مهملاو

 .كرتشت ال دقو لعنلا عم كرتشت دق ةريثك دئاوفو راثآ هل تقولا

 نأ ىتحو دوسألا وه حودمملا فخلا نإف فالتخخالا دراوم نمو

 :لاق رذنملا نب دايز نع يور دقف .رمحألا اذكو ًامومذم نوكي دق ضيبألا
 اذه ام دايز اي :لاقف ,روشقم فخ َّيلعو انا رفعج يبأ ىلع تلد

 نم ضيبلا نأ تملع امأ :لاق «هتذختا فخ :تلق ؟كيلع هارأ يدلا فخلا

 نم رمحماو ءاهذختا نم لوأ مهو .ةربابحما سابل نم ةروشقملا ينعي فافخلا

 ؟©”ةنسو مشاه ينبب سابل نم دوسلاو ءاهذختا نم لوأ مهو ةرساكالا سابل

 فخلا مذ صرصخ يف نكلو دنسلا ةفيعضو ةنحاو ةياور اهنكلو
 ةفيعض ىرخألا اهنكلو ,"”اهدنست ىرخأ ةياور دوسألا فخلا حدمو رمحالا

 الإو ؛ةقيقحلا يف ةلحاو ةياور يهف .امهيقيرط يف ننس نب دمحم عوسولا
 دارملا نآل ,مويلا لوادتملا ءاذحلا وه نوكي نأ هبشي فخلا نال رمألا لكشال

 ةماعلا دنع هيلع ءوضولا دنع حسملا نوكي ثيحب مدقلا ةماع يطغي ام هب

 ىلع حسملا نع عئملا يف ةدراولا تاياورلا كلت ليلدب دولجلا نم نوكيو

 .ءوضولا يف نيفخلا
 لسلا نم يقي هنأ اهنم ةميظع يهف نيضخلا سبل دئاوش امأو

 نأ تاياور ةدع يفو.فنخلا سبل نامدإ ةروصب هصخت رابخألا رثكأو .ماذخلاو

 ."رصبلا ةوق يف ديزي فخملا سبل

 6ج 459 ”يفاكلا -'

 .1حاواا ةيفاكلا -'

 .سيالملا ماكحأ باوبأ نم 47- 41باب 784 :؟لئاسولا رظنا -



 انين ... سايللا يف ةمالسلا

 ةمالسلاو متاخلا سبل

 ناكو ُةييَي هللا لوسر متت دقو ةنسلا نم وهو بحتسم متاخلا سبل

 ريغب اومتخت ال ةلككلا نينمؤملا ريمأ لاقو ,”ةضفلا ينعي قرو نم هفئاخ

 ."ديدح ٌماخ اهيف فك ترهط ام :لق يي هللا لوسر نإف ةضفلا

 يلعل ُةْيِيَي هللا لوسر لاق دقف .ىنميلا ديلاب متختلا ره بحتسملاو

 مم :لق .نيبرقملل لجرزع هللا نم ةليضف اهنإف نيميلاب متخت يلع اب :لتنقا

 هلل رقأ لبج لوأ هنإف ؛رمألا يقعلاب :لا ؟هَيَي للا لوسراي متخمنأ

 ,ةنحلاب كتعيشلو ,ةمامإلاب كدلولو ؛ةيصولاب كلو .ةوبنلاب يلو ,ةيبوبرلاب

 ,رانلاب كئادعالو

 ةبيط راثأو دئاوف هب متختللو قيقعلا وه هب متختي ام لضفأ لعلو

 ركذ يري ينلا نآل ةحصلاو بطعلا نم ةمالسلا عوضوم اهنم جرخي ال

 لوسر لاق ,"”مغلا نم صالخلاو .جئاوحلا ءاضقو ىنسحلاب ءاضقلا هراثآ يف

 ,”هيلع كلذ مادام مغ مكدحأ بيصي ال هنإف قيقعلاب اومتخ :ُِلِلَي هللا

 ىلع بكرا صوصفلا يأ :هنقت رفعج يبال ناهدلا ريشب لقو

 ,رفصالا قيقعلاو رمحألا قيقعلا نع تننأ نسيأ ريشب اي :لقف ؟يفاخ

 .ميتاونلا باب 1ح كال :يفاكلا -'

 .1ح كال يفاكلا -'

 .5ج 104 :علارشلا للع -"

 1 7حااط :ايفاكلا -'

 .اه' حال6 :!هقل اضرلا رابخأ نويع -“



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نم اهنم ءيشب متخت نمف ... ةنجلا يف لابج ثالث اهنإف ءضيبألا قيقعلاو

 نم ةمالسلاو قزرلا يف ةعسلاو ىنسحلاو ريخلا الإ ري مل دمحم لآ ةعيش

 فاخي ام لك نمو ؛رئاجلا ناطلسلا نسم نامأ وهو .ءالبلا عارنأ عيمج

 ,"هرذحيو ناسنإلا

 مئاخللا ثحب لخدُي ءالبلا عاونأ عيمج نم ةمالسلا» ايلا هلوق لعلو

 .كهرذجيو ناسنإلا فاخي ام لك نمود هلوق اذكو .انعوضوم يف

 ناك ول هنأ امأ :لاقف دولجم ىلع رم تكل هللا دبع ابأ نأ بيجعلاو

 ,”رفسلا يف زرح قيقعلا :ةياور ينو «”"دلجام قيقعلا هقتاخ هيلع

 هدي يف مادام ىنسحلا ىلإ رظني لزي مل قيقعلاب اومتخت :ةيكل يلع نعو

 ."ةيقاو هللا نم هيلع لزي ملو

 .اهركذن ةصاخلا هراثآو ةدئاف هل رجح لكف راجحالا يف ام امأو

 مقعلل عفني جزوريفلا ١
 نب يلعل ركذ هنأ بتاكلا يرميصلا دمحم نب يلع نع يور دقف

 جزوريف هصف ًاقاخ ذختا :لاقو مسبتف هل دلوي ال هنأ اقل اضرلا نسب دمحم

 تلعفف :لق + تبرر َح تو اد نْرَذَت ال بر ال: هيلع بتكاو
 .”ركذ ًادلو اهنم تقزر ىنح لوح يلع ىتأ امف كلذ

 :!يسوطلا يلامأ -'

 جا 707 :لامعالا باوث -_

 ح08 ةلامعألا باوث -؟

 الحا :لامعألا باوث -'

 ريك : ايبنألا 40 :!يسوطلا يلامأ -_



 1 تع سس قيقلا يف ةالنلا

 نم يحتسأل ينإ هناحبس هللا لاق :لاق هيي هللا لوسر نأ يور دقو

 ,”ةبئاخ اهدرأف جزوريف هصف متاخ اهيفو هلي عفري دبع

 .”جزو ريفلاب تمتخت فك ترقتفا ام :ةنا هللا دبع يبأ نعو

 يناميلا عزجلا _"

 ديك دري هنإف ؛يئاميلا عزجلاب اومتخت :لاق ةهتقل نينمؤملا ريسأ نأ يور

 نم نوكت ضارمألا ىتحو رورشلا رشثكأ نأ كش الو .”نيطايشلا ةدرم

 .ضارمألا باتك يف انركذ امك ناطيشلا

 ةرقلل ينيصلا ديدحلا _'"

 ,هلينل توقاي اهب متختي ميتاوخ ةعبرأ فا يلعل ناك هنأ يور

 ."هزرحل قيقعو هترقل ينيصلا ديدحلاو .هترصنل جزوريفو

 رخآ اهلعج يأ ؛عباصألا رخآ ميئاوخلا غيلبتب ةيصوتلا ىقبتو

 ىلع رصنخملاب متختلا ميدقتو .ةبابسلاو ىطسولاب متختلا مدعو ؛عباصالا

 ,"”هيف رسع ال رسي درمزلاب متختلا يور دقف درمزلا _؛

 م4 "ثارعدلا جهم -'

 .3ج708 :لمعألا باوث -'

 احلا ةيفاكلا -*

 .*ح 154 :لاصخلا 19 :!عئارشلا للع -'

 .سبالملا ماكححأ باوبأ نم 58- 48باب 97 :”لئاسولا رظنا -*

 :7جااظ 3يفاكلا -“



 اهنإف تيقاويلاب متخت :لاق يي هللا لوسر نأ يور دقف توقايلا 5
 . رقفلا يفنت 000 ع

 بهذلا سبلو ةئيزلا

 هلحأو ديكأ لكشب بهذلا سبل نع لجرلا ٌةيِليَي هللا لوسر ىهن

 مئاخلا ىتح سبللا هيلع قدصي أم لك دوصقملاو هسبل يف نهبغرو ءاسنلل

 هيف يلصي الو بهذلا لجرلا سبلي ال ,ثيدح يف هاج دقف هب يّنحتلاو
 بحأ ام كل بحأ ينإ :ةقنقف يلعل يي لاقو .'”ةنملا لهأ سابل نم هنال

 يف كتنيز هنإف بهذ متاخب متختن ال ؛يسفنل هركأ ام كل هركأو يسفنل

 .”ةريثك بهذلاب متختلا نع ةيهانلا تاياورلا نأ ىلع ,ةرخآلا

 نم عئاملا امف ةنجللا لهأ ةئيز بهذلا ناك اذإ هنأ لاؤسلا ىقييو

 دبع يبأ نع يرر دقف راتلا لهأ ةنيز سبل نع يهنلا عم ًاصوصخ ,هسبل

 لعجو ةئجلا لها ةيلح هنأ بهذلاو رانلا لهأ ةيلح هنأ ديدحلا يف ةاقلا هللا

 ,"هيف ةالصلاو هسبل لاجرلا ىلع مرحف .ءاسنلا ةنيز ايندلا يف بهذلا هللا

 نم نأ دارملا امنإو ةمرحلا ببس نايبو ليلعتلا وه سيئ دارملا لعلو

 ةينآ يف برش نم :ُكَي ينلا لوق لثم ةرخآلا يف هسبلي ال ايندلا يف هسبلي

 .”ةرخآلا يف اهيف برشي مل ايندلا يف بهذلا

 حالا ةيزاكلا -'

 اها 386 :؟بيذهتلا -'

 الرا جت :ةهيققلا -*

 لح 357 :5بيذهتلا -'

 .00/*ح يلصملا سابل باوبأ نم 7*باب ؟944:5لئاسولا رظنا و ح1 :لاصخلا -*



 ديدحلا سبل

 نكلو ,بهذلا فالخ ىلع ديدحلا سبل ةمرحب هاهقفلا تفي م

 ترهط ام :لق ُةْيَيَي هللا لوسر نإف ؛هيف رارضالا دوجو رابخألا نم هافتسي

 ديدحلا ةراهطب ءاهقفلا ىوتف دعب ينعي ال اذهو ,”ديدح نم متاخ اهيف فك

 دقن هب اهعلول تابوركملا هبذج ىلإ كلذ دوعي دقو :ندبلاب هرارضإ ىرس
 نجلا ةئيز ايندلا يف ديدحلا هللا لعج :لق هنأ انا هللا دبع يبا نع يور

 زوجت ال ..ةالصلا يف هسبلي نأ ملسملا لجرلا ىلع مرحف نيطايشسلاو

 ."”خوسمم سجن هنإف ديدحلا نم ءيش يف ةالصلا

 وأ رفص متاخب متختلا نع ىهن هيي هللا لوسر نأ ًاضيأ يورو
 يل "ريد :

 .1ج 4 ”ايفاكلا -'

 مقل 770 بيذهتلا -'

 .يلصملا سايل باوبأ نم 75 باب 707 لئاسولا رظنا -"

 ج١٠ :ةهيققلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ىنكسلاو نكاسملا يف ةمالسلا

 اهيف شيعلا ةيفيكو نكاسملا ذاختا ةيفيك ىلإ داشرإلا مالسإلا كرتي مل
 همجحو لزنملا ةعسب قلعتت يتلا ,تاداشرإلاو حئاصنلا ضعب لذبو

 .اهريغو هتفاظنو

 ةعسلا امأ

 لزنملا قيض نم رفنتلا دح ىلإ لزنملا ةعس ىلع ديكاتلا درو دقف

 هللا لوسر لاق .هرملا ةداعس نم لزنملا ةعس دعي امئيب ءءاقشلا نسم دعو

 .ئبنهلا بكرملاو حلاصلا راجلاو نكسملا ةعس ملسملا ةداعس نم واي

 انلق امكو .”ةددعتم ىنعملا اذهب قف ةمئالاو ُةْيَي ينلا نع تاياورلاو
 مؤشلا :لاق هنأ ُةَيَي هنع يور كلذلو ,ًاءاقش لزنملا قيض دعي يي هنإف

 ثبخو اهقيض اهمؤشف رادلا امأو ...رادلاو ةأرملاو ةبادلا يف ؛ءايشأ ةثالث يف

 ."اهناريج

 ةعس يف ةحار نمؤملل هنأ يور دقف نمؤملا صرصنخل ديكات كانهو
 فارسإلا نع ىهنيو داصتقالا ىلع ثحي مالسإلا نأ ةيلمعلاو لزنملا

 نم هنأ ا هللا دبع يبأ نسع يور هنأ فيرظلا نكلو ءةيلك ةروصب

 .”رجؤي مل هئانب يف دصتقا

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم ١باب 509 :؟لئاسرلا رظنا ِ

 308ج 250 7لئاسولا 1987ح 544:0 ماكحألا بيذهت -'
 336500“ 7لئاسرلا ,هح 704 :5نساحلا -"



 بسسس سس نكاسملا يف ةئالسلا 1

 لب هودح البو نانعلا قلطم ناسنإلا نأ ينعي ال اذهف كلذ لك عمو

 يلاعتلا وأ ولعلاو ةاهابملا لجأل سيلو ؛نكسلا لجأل هانبلا نوكي نأ بجي

 ببس هلف نكسلا لجال ال ينبي نمامأو ؛مهيلع رخفلاو نيرسخألا ىلع

 .هركذ يتأيس صاخخ باقع هلو صاخ
 الكل هللا دبع يبأ نع يور دقف ,فافكلا وه ءانبلا نم بولطلاف

 .ةمايقلا موي هبحاص ىلع لبو وهف فافكب سيل ءانب لك :هلوق

 رادلاف ءاهراثآب ددحتت امنإو راتمالاب ددحتت الف ةبولطملا ةعسلا امأو

 يراوت ةعساو راد :لوقيو ةنقل هللا دبع وبأ اهفصي يتلا يه ةعساولا

 نكمتي ثيمي ةعسلا نم ةباثمب اهنأ ينعي ."”سانلا نم هلاح ءوسو هتروع

 دحأ هاري نأ نود نم اهلخاد ةيلزنملا هلامعأ عيمج ةلوازم نم اهيف نكاسلا

 هيلع علطي وأ

 نسح هنظي يئارلا هآر اذإ هراد نوكت نأ بي ىرخأ ةيحان نمو
 ,هلاح ءوس يراوت يهف ءلاحلا ىّيس لاحلا عقاو يف تناك نإو ًايدغو لاحلا

 نكست ال ام ينبت نأ وه كلذ ىلع دئازلاو ,فافكلا وه اذهو ةعسلا هنهف

 .نوئكست ال ام اونبت الف .ةلغقم هباب لظنو هيف

 ناك نم امأو كلذ ةاعارم هيلعف راد ءانب ديري نم ىلإ ةبسنلاب اذه

 اهنع لقتنا الإو اهعسو اهعيسوت ىلع ًارداق ناك اذإف ةقيصض راد يف نكسي
 ًاراد ىرتشا نسحلا ابأ نأ نم يور ام بابلا اذه يف درو ام بجعأ لعلو

 1046ج 609 7لئاسوملا :؟:5ح 164 :لاصخحلا ؛1ح 7080 :هيفاكلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا تع

 هذه ثدحأ دق :لاقف ,قيض كلزنم نإ :لاقو اهيلإ لوحتي نأ هل ىلوم رمأو

 ."هلثم نوكت نأ يغبني قمحأ كوبا ناك نإ:ةغئكا نسحلا وبأ لاقف ءيبأ رادلا

 ؟دئازلا مانيلا اذامل

 تاباسحلل عضخت ال يتلا رارسألا نم رس نع تاياورلا ثدحتت
 يذلا ثبعلاو دئازلا ءانبلاب ناسنإلا طروت يف ببسلاو رسلا يهو ,ةيداعلا

 دبع يبأ نع يور دقف لح ريغ نم لالا بسك ىلإ هوزعتو .هيف ةدسلاف ال
 ءاملاو ءانبلا هيلع طلس هّلح ريغ نم الام بسك نمم :لاق هنأ انتل هللا

 .نيطلاو

 لجو زع هللا نإ :لاق هنا نسحلا يبأ نع يور ام كلذ نم فرظاو
 نإو بيجيف اهيف ىعدي نأ بحا تاموحرملا ىمست ًاعاقب هضرأ نم لعج
 الام لجر بسك اذإف ,تامقتنملا ىمست ًاعاقب هضرأ نم لعج لجو زمع هللا
 .اهيف هقفنأف اهنم ةعقب هيلع هللا طلس هّلح ريغ نم

 لهو .أدس بهذي امنإو ءومث الو ةعجر ريغ نم قافنإلا اذه نأ ودبي
 وا ,هتراجت نوكتو عببيو ينبي نأب .ءلاومألا ةفعاضمو ةراجت ناك اذإ ام لمشي

 اهبستكا ًالاومأ هيف ذفنيو هعسوبو هيف ينبي يذلا نكسلا تيبب صتخم وه
 قوقحلا ةيدأت مدع ىلإ كلذ وزعت ةياور كانهو .”ءيش ىلإ ال اهلح ريغ نم
 .”اضبأ

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم ؟بغب م64 لئاسولا رظنا -'

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم 4 باب 208 لئاسولا رظنا -'

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم 78 باب 487 7لئاسولا رظنا ”لئاسولا رظنا -'



 اي ... نكاسملا يف ةمالسلا

 هانبلا ةرثك باقع

 هيف عّسوتو ءانبلا رثكأ نم لك راظتناب ًايئانثتسا ًاباقع رابخألا ركذت

 روّص نم ريظن هلمحب ةمايقلا موي فلكي هنأ وهو ,ةجاح نود نم ًاثبع

 .حورلا هيف خفني نأب ةمايقلا موي فلكي هنإف ةروص

 فلك هنكسم قوف ىنب نم :لآق هنأ ذا هللا دبع يبأ نع يور دقف

 ."ةمايقلا موي هلمح

 لوسر نع يورملا ثيدحلا يف دوجوملا ماهبإلا عفري ثيدحلا اذه نإف

 نم ةمايقلا موي هلا هلمح ةعمسو هاير اناينب ينب نسم :لوققي ثيح يي هللا

 رانلا يف ىقليو هقنع يف قوطي مث هنم لمتشي ران وهو ,ةعباسلا ضرالا

 ينبي فيك هللا لوسر اي :ليق .بوتي نأ الإ اهرعق نود اهنم ءيش هسبجي الف

 هناريج ىلع هنم ةلاطتسا هيفكي ام ىلع ًالضف ينبي :لاقف ؟ةعمسو هاير

 ."”هناوخخإل ةهابمو

 ,"”ةلهابم ينبي رأ هيفكي ام ىلع ًالضف ينبي :ةياور ينو

 ىلإ رج اهل ءاهتنا ال ةكلهمو ةينضم ةقباسم هذه نإ لوقلا صخلمو

 ناسنإلاب ررضلا اهمومهو اهباعتأ قحلُتو ,ةرخألا بيرختو ايندلا رامعإ

 .اهبابرأ بّيشت ةينارمعلا عيراشملا ضعب نأ ظوحللملاف هيندلا يف

 2/40 ههل/ :لئاسولا :4ح 7٠4.17 نساعغا -“

 314ج نا ”لئاسولا ,007 :قودصلا يلامأ ,يهانملا ثيدح ١١ :؟هيففلا -'

 508ج هلاخ لئاسولا ,6141 :لامعألا باقع -"



 رمملا لوطو ةحصلا .-...

 تويبلا عافترا

 :عرذأ ةينامث وأ عرذأ ةعبس نم رثكأ ءانبلا عفر نع ىهنت رابخأ ايدل

 عرذأ ةينامث قون لجرلا ىنب اذإ هلوق يك هللا دبع يبأ نع يور دقف

 يتلا تارامعلا لمشي له نكلو ؟"ديرت نيأ نيقسافلا قسفأ اي :يدول

 هنع يهنملا نأ ليلدب ؛ال رهاظلا ؟تاقبط ةدع نم ةفلؤملا مايألا هله ىسبت

 هللا نأ الكل هللا دبع يبأ نع يور دقف ,فقسلا عفر وه تاياورلا رئاس يف

 ديرت نيأ :عرذأ ةينامث قوف ًافقس عفر نمل لوقي هانبلاب اكلم لكو لجو زع
 7 قساف اهب

 تاياورلا ينعأ .ةديدع رابخأ يف روكذملا ليلعتلا هيضتقي ام اذهو

 تابوركملا عامتسجا وهو هفرقسلا عفر نسم عنملا ةلعل ةركاذلا
 فرط نم ناسنإلا ىلع ررضلا دروت يتلا تادوجوملا ةماعو تاسوريفلاو
 القا كلا دبع وبأ لاق دقف .ناطيشلاو نجلاب رابخألا يف ىمسي امب ءيفخ
 ,نيطايشلا هتنكس كلذ دعب ناك امف عرذأ ةعبس كتيب نبا :ملسم نب دمحغ

 رياسو ,”ءاوهلا نكست امنإو ضرألا يف الو ءامسلا يف تسيل نيطايشلا نإ

 كلذ قون امف عرذأ ةيئامث وأ عرذأ ةعبس تويبلا كمُسس ناب رّبعت تاياورلا

 ةدارإ ىلع لدي ام اذهو .هتكسم هيف نوكت نجلا هرضحت رضتحم وأ نوكسمف

 3345ج 503 23قئاسولا الح 308:2 نساحغا ىلا

 578ج 006 7لئاسولا :1ح 218 :يناكلا 3ح 7١8 :نساحغا رم
 33ج 255 7لئاسولا 23ج 016 :ةيفاكلا د



 ور“ نكاسملا يف ةمالسلا

 ىتح ةدارإ رابخألا نضعب نم رعشتسملا ناك نإو .ةيانبلا ال فقسلا عافترا

 .ةيانبلا

 ءاهلهأ عزفتو نبا اهنكست ةرضتخما وأ ةنوكسملا رادلا نأ فورعملاو

 ؛لاقف ءانلزانم نع نجلا انتجرخأ :لاقو ةئكلا رفعج يبأ ىلإ لجر اكش دقف

 لق ؛رادلا فانكأ ين مامحلا اولعجاو ,عرذأ ةعبس مكتويب فوقس اولعجا

 "كلذ دعب ههركن ًائيش انيأر امف كلذ انلعفف :لجرلا

 هراد تناك نم ىلإ ةبسنلاب امأو .هراد ينبي نأ دارأ نمل ةبسنلاب اذه

 نم لقأ فقسلا لعجي نأ هنكمأ نإف عرذأ ةينامث نم رثكا اهفقسو ةيئبم

 كلذ ىلإ ةجاح ال لب ؛لعف ديدج فقس ءانب وأ ضرألا عفرس عرذأ ةينامث

 رودي يسركلا ةيآ رادجلا نم عرذأ ةينامث عافترا ىلع بتكي نا يفكيو

 ضرالا لهأ ثبع لجر الكتل هللا دبع يبأ ىلإ اكش دقف ؛طئاحلا ىلع اهب

 عرذأ لاقف ؛عرذأ ةرشع :لاقف ؟كتيب فقس مك :لقف .هلايعبو هتيب لهأب

 ,رودت امك ةرشعلا ىلإ ةينامثلا نيب اميف يسركلا ةيآ بتكا مث عرذأ ةينامث

 نوكت نحا هرضحت رضتحم وهف عرذأ ةينامث نم رشكأ هكمس تيب لك نإف

 .”ةددعتم ىنعملا اذهب تاياورلاو .هنكسم هيف

 دهرت لحم يه يتلا ةيئامثلا نرد ام نأ تاياورلا عومجم نم دافتسيو

 انكسو أرارق اهيف نوكي ال هلدبتو اهيف ءاوهملا ةكرحو هتيلاعفو ناسنإلا

 7751 236 :لئاسولا .6ح 216 :ةيناكلا -'

 .نكاسملا ماكحأ باوب| نم ”باب 657 :لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .-..

 ًارقمو ًانكاس نوكي عرذأ ةينامث ىلع داز ام نككلو «بوركملاو ناطيشلل
 ناك ءاوس ناسنإلا ىلع ررضفلا درويو ومنيو هيف رئاكتب ناطيشلل ًادكسمو
 ضارمألا ىتح وأ ةيبصعلا ضارمالاو نونا ىلإ يدؤمملا ثبعلا وحنسب

 .ةريثك يهو ناطيشلا اهببس يتلا ىرخألا

 ةمالسو ناسنإلا ةحص يف رود اهل رادلا هانب ةيفيك نأ ملعي كلذبو

 .هتيسفنو هلقع

 : تايصوتلا ضعب

 يبأ ىلإ لجر اكش دقف .هبناوج ضعب يف رادلا لخاد مامحلا كلب ١

 مكتويب فوقس اولعجا :لاقف .انلزانم نع نجلا انتجرمخا :لاق نيل رفعج

 امف كلذ انلعفف :لجرلا لق ,رادلا فانكأ يف مامحلا اولعجاو عرذأ ةعبس
 ."كلذ دعب ههركن ًائيش انيأر

 مامحلا نأ ينعي اذهو .هبنارج ضعب يه رادلا فانكأب دوصقملاو

 تاقولخملاو نجلا ىذا ليلقت ةدئاف هل فيظنتلا لاجم يف هدئاوف ىلإ ةفاضإلاب

 .ةيئرملا ريغ

 تاوذ تامسجمب نوكت ال نأ طرشب اهب سأب ال «تويبلا ةفرحخز _"
 دقف اليا هللا دبع يبأ نع ريصب يبأ نع .ناويسحلاو ناسنإلا يأ حاررألا

 كئرقي كبر نإ دمحم اي :لاق ليثربج يناتأ :لاق هِيَ هللا لوسر نأ يور

 قيوزت امو :تلقف ,ريصب وسبأ لاق ,تويبلا قيوزت نع ىهنيو مالسلا

 3351ج 256 7لئاسرلا « .ح 014 :ةيناكلا -'



 نكاسملا يف ةمالسلا

 :ةياور يفو ةددعتم ىنعملا اذهب تاياورلاو :ليثامتلا ريواصت :لاقف تريبلا

 هرك لَو هللا لوسر نإف تويبلا فوقس اوروصت ال :ةيكا هللا دبع يبأ نع

 كلذ

 رجشلا ليئامت نع ةققلا هللا دبع ابأ تلأس :ملسم نب دمحم لاقو

 زع هللا لوق يفو .ناويحلا نم ائيش نكي مام سابال :لاقف رمقلاو سمشلاو

 "4 باوك ٍناَفِحَو َليِشَمَتَو بيرتحت ني ُهآشَياَم هَ َنوُلَمْعَي ) لجو

 رجشلا ليثامت اهنكلو كاسنلاو لاجرلا ليئامت يه ام :ةيقلا رفعج وبأ لق

 تحنو روصلا مسرب ساب الف أطوت يتلا ضرألا كلذ نم ينثتساو .ههبشو

 مدع لجال يهنلا نأ ملعي هنمو ااهيف حاورالا تاوذو تاناويحلا تامسجم

 نأب فّلكي اهتحنيو اهروصي نم نإف .ىرخأ راثآ هل نوكي دقو اهتدابع ددجت

 ."خفانب وه امو ةمايقلا موي حورلا اهيف خفني

 ىلع ماني نم ًاصوصخم اهوح طئاح هانبو حوطسلا ريجحت مزلي _ل

 لقو هرجع ريغ حطس ىلع تابي نأ هِي هللا لوسر ىهن دقف ,حطسلا

 الإ نموليالف ءيش هباصأف رجحم ريغ حطس ىلع تاب نم :ُِيَي هللا لوسر

 .ةمذلا هنم تئرب رجحم ريغ حطس ىلع مان نم :ُلقَي هنع ةياور يفو .هسفن

 :لقف ؟ةرجح ريغب هيلع مانيأ حطسلا نع كا هللا دبع وبأ لئسو

 الإ ال :لاقف ؛ناطيح ةثالث نع هتلأسف ءكلذ نع ُيْيَي للا لوسر ىهن

 3! بس ل١

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نع 7 باب 630 :لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 .ةربتعم ةياورلاو ءربشو عارذ هرصقأ :لق ؟طئاحلا لوط مك :تلق .ةعبرالا

 .نيعارذ طئاحلا عافترا رادقم نوكي نأ هيزجي :ارابتعا لقأ ةياور يفو

 اذإ حطسلا نم طوقسلاو يدرتلا وه هروصت نكمي يذلا رطخلاو
 :تالاحلا ضعب يف فتي امك مئان وهو ىشمو ماق وأ همانم يف مئانلا بلقت

 هنم تلربو هسفنب ررغ يذلا وه نوكيو لقألا ىلع دارفألا ضعبل وأ
 ."ةمذلا

 .تويبلا صيصجن بحتسي _؟

 .باوبالا عضو _

 ىلع رئاسلا عضو نم لسقأ الو ةيرورض فرغلاو رودلل بابلا
 نع يور دقف ليللا يف ًاصوصخ بابلا هلضفأو ؛ةفرغلا وأ رادلا لخدم
 ,”رتس الو باب هل سيل تيب يف لجرلا تيبي نأ هرك هنأ الفلا يلع

 ةميلو لمع _5

 معطبو ًانيعت اشبك حبذيو ةميلو عنصي نأ ًانكسم ىنب نمل بحتسي
 ىنب نم :لاق اَِي هللا لوسر نأ يور دقف روثألاب وعديو نيكاسملا همحل
 ينع رحدا مهللا :لاق مث نيكاسملا همحل معطأو ًانيع اشبك حبذف ًانكسم
 ,”لاس ام يطعأ ينانب يف يل كرابو «نوطايشلاو سنإلاو نمبلا ةدرم

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم الباي 609 ؟لئاسولا مل

 رظنا ,0ح 07 :0يناكلا ين هللا دبع يبأ نع درو نومضملا سفنبو ,018ح 7 طانسإلا برق -'
 .نكاسملا ماكحإ باوبأ نم 17 باب 090 لئاسولا

 3206*ح 640 :؟لئاسولا ,185 :لامعألا باوث د



 52 57 ... نكاسملا يف ةمالسلا انف

 رودلا ىنكسب قلعتي ام

 تايصوتلا ضعب كانهو رودلا ىنكسب قلعتت رابخألا يف رومأ كانه

 :رواحم ةلع ىلع رودت يهو اهتياعر مزلت يتلا

 ةفاظنلا ١

 اهميرحو اهتينفأو رودلا ةفاظن ةياعر ىلع ديدشلا ديكأتلا درو دقف

 لوسر لاق دقف كاذنآ دوهيلا هلعفي ناك امك ةرباغو ةخسو اهكرت مدعو

 ىنعملا اذهب تاياورلاو دوهيلاب اوهبشت الو مكتينفأ اوسنكا :ُِلثيَي هللا

 ."”قزرلا ةدايز بابسأ نم ًادحاو هّدعت يهو ,ةددعتم

 ةفاظنلا وه بولطملا سيلو ,ةفاظنلا ةياعر يف ةقدلا مزلي امك

 تحتو ؛باوبألا ءارو امل ةلماشلا ةيقيقحلا ةفاظنلا مزلت لب ةيرهاظلا

 مل ليثمتلا هب داري باربألا فلخ ام ىلإ رابخالا يف ةراشإلا نإف ؛شرفلا

 بارتلا اوؤت ال :ةغهفلا نينمؤملا ربمأ لاف هيلإ تفتلي ال وأ ؛ىرُي الو ىفخي

 اهنم رومأ ةثالث ىلإ راشأ دق دج انإف ,"ناطيشلا ىوأم هنإف بابلا فلخ

 وأ تابوركملا عمجت لحمو تاراذقلا نم دودعم هنأ كلذ نم ملعي «بارتلا

 .اهرثاكت

 عمتجتو ىفخي ام لاثم درجت انرشأ امك رهف بابلا فلخ وه رسثآلاو
 .تاراذقلا هفلخ ىفخت وأ :تاراذقلا هفلخ

 7573ج 298 :”لئاسولا ,افنقلا هللا دبع يبأ نع 6ح 419 :7يناكلا يف هلثمو :/ح 754 :”نساحغلا -'

 7778ج هال؟ :؟لئاسولا :77ح 585 :؟عئارشلا للع هالة 714 :1نساحغلا ,اح ه8 :1يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ناسنإلا ررضت نم ريذحتك همسا ركذي يذلا ناطيشلا وه ثلاثلاو

 ىلإ ىفذالا لاصيإو ضرملا لثم ةدارإب دهشت اهلك نئارقلاو .هدجاوت نم
 .ناسنإلا

 يصويو فرغلا يف دوجوملا ىلع هرظن هيي ينلا فطعي كلذكو
 ,ةسانكلا ًاضيأ ىمسيو هعمجيو ناسنإلا هسنكي ام يأ ةمامقلا لثم جارخإب

 :تابوركملا عامتجا لحم اهنأ ىلإ رظنلا تفليو .رادلا يف اهئاقبإ نم رذحيو
 ليدنمك ةرذقلا رومألا نم رودلاو فرغلا يف دوجوملا ىلإ تفتلي كلذكو

 ءناطيشلا ضبرم هنإف تيبلا يف محللا ليدنم اوؤت ال ُوياَي لوقيو ,محللا

 هنأ ىرخأ ةياور يفو هناطيشلا ىوأم هنإف بابلا فل بارتلا اودؤت الو

 دعقم اهنإف راهن اهرجرخأو مكتويب يف ةمامقلا اوتيبت ال :لاق هيلي

 لكشيف ,هتدم لوطو ليللا يف ناطيشلا طاشن ىلإ كلذ دوعي دقو «ناطيشلا
 رومأ ىلإ ةفيرظ تاراشإ هذهف ءذاسنإلا ةمالس ىلع اهيسف هرئاكتو هدجاوت
 هِي ينلا نأ ىلع حرضوب لدت يهو مويلا كلذ لهأ اهفرعي ال ةيناخ

 رثكأ ىتحو رهجلاب ءآر هنأكو اهراطخأو اهرارضأو تايوركلاب ًافراع ناك

 كلذ نم

 جسن نيب ةطبارلا يهو ةيفاخ ةقيقح ىلإ رظنلا تفلي كلذكو
 هللا لوسر نع يور دقف سوريفلاو بوركملا ينعي ,ناطيشلاو توبكنعلا
 ,"توبكنعلا تيب مكتويب نم نيطايشلا تيب :هلوق هِيَ

 .نكاسللا ماكحأ باوبأ نم ٠١ باب 08 :لئاسولا رظنا -'

 3396 ح 094 :7لئاسولا ل1 275 :ةيفلكلا 7



 نكاسملا يف ةمالسلا

 يف هكرت نإف :توبكنعلا كوح نم مكتيب اوضظن :ةنكا يلع نعو
 ."رقفلا ثروي تيبلا

 .اهدضو ةفاظنلا لماوع ىلإ ىرخأ ةراشإ يهف

 بص يف بصي ام كلي يبلا اهب ىصو يتلا تايصوتلا نمو
 اوفيجأ :ُهاَي لوسرلا لوق وه ايابحخو فئارظ ىلع لمتشيو ةفاظنلا

 ءاطغ فشكي ال ناطيشلا نإف ؛مكتيقسأ اوكوأو ؛مكتينآ اورمحو .مكباوبأ

 "ماكر لجيالو

 .هقالغإ يه بابلا ةناجإو

 ينعي ارت فشكي ال ناطيشلا نأ ربخ يفف اهتيطغت ةينآلا ريسختو

 الإو ,ةبرقلاك دشي امب هسأر ناك اذإ هسأر دش وه ءاقسلا ءاكيإو ,يطغم

 نم _ ثولتلا مدع يأ _ وهو .ثولتي ال نأ لجال كلذ لكو .ةيطغتلاف

 .ةحصلاو ةفاظنلا ةياعر فئارظ

 ؛ءاطغ ريغب مكتينآ اوعدت ال :لاق انقل هللا دبع يبأ نع ةياور يفو

 . "هاش ام اهيف امج ذخأو اهيف قزب ةينآلا طغت مل اذإ ناطيشلا نإف

 داوملا وه له نوكي ههسع امو .رضم ناطيشلا قازب نإ كش الو

 نع ندبلا لخدي يثلا سوريفلاو بوركملا لثم وأ ندبلاب ةراضلا ةيمسلا

 ؟عم امه وأ هضرم ىلإ يدؤي ام هيف رثاكتيو قيرطلا كلذ

 3398 014 7لئاسولا الاس 01 :دانسإلا برق -'

 7141 هما ”لئاسولا ,؟١ح ف4 :؟عئارشلا للع -'

 2005 ةا/6 :7لئاسولاا الف هال :؟نساغا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 لوخدلا دنع مالسلاو ةلمسبلا دئاوف 1

 ةقيقح ىلإ نيملسملا ًاصوصخو ملاعلا راظنأ ٌيَِي لوسرلا تفلي
 ةلمسبلا ريثأت يهو لجاعلا بيرقلا يف ةيرشبلا هيلع فت ال دق ىرصأ
 يتلا ةراضلا ةيفخلا تادوجوملا ىلع ؛ميحرلا نمرلا هللا مسب» لوق ينعأ

 بوركلاب ثيدحلا ملعلا اهنع ربعيو ناطيشلاب تاياورلا اهنع ربعت

 هترجح باب مكدحأ غلب اذإو :ِيَي لاق ,ةسارد ىلإ ةجاحب رهف سرريفلاو
 ىرخأ ةقيقح ىلإ لتي ريشب لباقملا يفو ,"'هنع ّرفي ناطيشلا نإف مسيلف
 هدعاستو ناسنإلا ظفحت ادج ةعفان اهنككلو ةيفخ تاقولخت دوجو يمهو

 ملعلا هيلإ لصوتي ملام اذهو ,ةكئاللاب تاياورلا اهنع ربستو هسنؤتو
 هنإف مّلسيلف هتيب مكدحأ لصخد اذإو :ُيِلَي لوقيسف هنآلا اح ىلإ ثيدحلا
 نيب ةطبار دوجو ىلع مالكلا اذه لديو «”ةكئالملا هسنؤتو ةكربلا لزنت

 ,هسانيإو هتناعإل ةكئالملا كرحت نيبو ««مكيلع مالس» لوسق ينعأ ميلسستلا
 امف راثآلاو طباورلا كلت فشكل ثيدحلا ملعلاو رشبلا لصوتي مل اذإو

 .نح انبنذ

 نإ لهألا ىلع لوخدلا دنع مالسلا ىلع ديكأتلا درو دقو اذه

 ."7صالخإلا ةروس أرقي ىتح رأهسفن ىلع ملسيلف هلهأ نكي مل نإفءاوناك

 3730 91 :7لئاسولا 57ج ه4 :؟عئارشلا لطع م

 7736ج 097 ؟لئاسولا 77ج 087 :؟عئارشلا للع .

 ملسيلف هلزنم مكدحأ لد اذإ ... :ةئامعبرألا ثيدحح يف 8 يلع نع 750 :لاصحلا يف درو -
 لئاسولا رظنا . ..انبر نم انيلع مالسلا لقيلف لهأ هل نكي مل نإف ؛مكيلع مالسلا :لوقي هلهأ ىلع
 تقال هاف :؟



 ني .. نكاسملا يف ةمالسلا

 ًاملظم تيب لخدت ال_'*

 لَو للا لوسر نإف ,رودلاو تالاصلاو فرغلا معي ام تيبلاب دارملا

 ام هلثمو ,ربتعملا ربخلا يف ءاجامك حابصمب الإ املظم اتيب لخدي نأ ىهن

 لاعتو هئاحبس هللا نأ ايي هنع ةياور يفو ءيلعل ُةُيَي ينلا ةيصو يف ءاج

 .ران وأ جارس هيدي نيب نوكي نأ الإ ملظملا تيبلا لجرلا لخدي نأ هرك

 ةفرغلا جراخ بابلا ىلع ءوضلا حاتفم عضو ةرورض ىلع انلدي اذهف

 الو لوخدلا لبق هوضلا حاتفم حتفيو جارسلا دقوي ىنح ,رادلاو ةلاصلاو

 ال حابصم اهيف نكي مل اذإو ,ةلاصلا وأ ةفرغلا ةرانإو هحتف دعب الإ هلخدي

 "ران نم ةرذج وأ ءوض هعمو الإ اهلخدي

 جارسإلا 4

 لبق ةلاصلا وأ فرغلا ةرانإ وه بولطملا نإف روصتملا فالح ىلع

 :هلوق ةهنكا اضرلا مامإلا نعو اهبورغ ىلإ كلذ كرتي الو سمشلا بورغ

 هنأ ةغكا قداصلا نعو ؛رقفلا يقني سمشلا بيغت نأ لبق جارسلا جارسإ

 ,مونلا نيح هئافطإب ةيصوتلا تدرو دقف لباقملا يفو .”قزرلا يف ديزي

 هلوق :ُهَي ينلا نع درو دقف ةنمزألا كلت ةجرسأ صرصسخ يف هنكلو

 .”هلها ىلع تيبلا مرضت ةقسيوفلا نإف مكجارس اوفطا

 نم 7١ باب #28 :لئاسولا رظناو 77ج 18:1 ةقف اضرلا رابخأ نويعو ,17ح 217 :ةيناكلا -'

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ

 51دك :؟عئارشلا للع نع 7ةهاح هاا :؟لئاسولا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 يف روصتي ال اذهو هرادلا قرحتو جارسلا يقلت ةراغلا يه ةقسيوفلاو

 .مويلا ةجرسأ

 باوبألا دس 6

 ُليَي يبلا لوق مدقت دقو ,باوبألا دسب ةقلطم تايصوت تدرو

 هرادلا هلاثمأو بوركملا لود مدع لجأ نم كلذو .باوبالا اوفيجأ

 نإف ؛كباب قلغا :هلوقو يكف قداصلا نع دراولا ليلعتلا نم كلذ دافتسي

 كفاونلاو كيبابشلا لثمل روتسدلا اذه ىدعتي دقو باب حتفي ال ناطيشلا

 نوكي دق جراخلا نم ءاوهلا كيلع لخدُي ال امف .ديربتلا لئاسو لثم ىتحو

 .ررض الجيإ ريغ نم اوه لوخد ناك اذإ الإ لضفأ
 فرغلا لخاد سفنلا سبحو رودلا لوخد مزلي لب كلذ دكاتيو

 مكيشاوم اوسبحا :هلوق للي ينلا نع يور دقف ءاسملا ين رودلاو

 نيح نم يأ ءهاشعلا ةمحف بهذت نأ ىلإ سمشلا بجت نيح نم مكيلهاو
 ,”رحسلا ينعي ديدشلا ليللا داوس باهذ ىلإ بيغت

 كدحو تيب يف نكست ال_"

 تانحاشملاو تافالخلا ةرثكو اهفعضو ةيلئاعلا رصاوالا عزعزت ىدأ

 اذه عاش ىتح هدرفمبو هنحول راد يف شيعلا لّضفي ريثككلا راص نأ ىلإ

 نونجلا ىتحو ةباكلا ضرم عاش كلذ ةازاومبو .ةروطتملا لودسلا يف رمالا

 نأو .نيتلاحلا نيب ةطبار دوجو نع رشبلا ةلفغ عم لقعلا نادقفو

 3540 491 :؟لئاسولا 7١ هال :؟عئارشلا للع رظنا 8



 2 نكاسملا يف ةمالسلا

 ضرمل ببسملا ينعأ _ ناطيشلا طلستو ةشحولا اهءارو رت ةينادحولا

 تيب يف لخت ال :ةياور يفف .ناسنإلا ىلع _ هتقيقح تناك امهم نونجلا

 هله ضعب ىلع ناك اذإ ديعلا ىلإ نركي ام عرسأ ناطيشلا نإف ؛كدحو

 الإ هقرافي نأ داكف لاحلا هذه ىلع ءيش ًادحأ باصأ ام هنإ :لقو ءلاوحالا

 أرجأ ناطيشلا نإف كدحو نكت ال :ىرخأ ةياور ينو .لجوزع هللا ءاشي نأ

 .هلحو ناك اذإ ناسنإلا ىلع نوكي ام

 تاياور تيبملا صوصخ يف درو دقو ةماع ةرروصب ىنكسلا يف اذه

 ىدحو ةالفلا بكارو هدحو ناسنإلا مون يف ةدراولا اهنم رثكاو .ةديدع

 نيب طوغتلا :لونجلا نهنم فوختي ةثالث يلع اي .هدحو تيس يف مئانلاو

 .هلحو ماني لجرلاو ءدحاو فخ يف يشملاو ,روبقلا

 هلحو تيب يف تيبي لجرلا نع نا هللا دبع وبأ لئس دقو اذه

 هللا ركذ رثكي نكلو ؛سأب الف كلذ ىلإ رطضا نإو كلذ هركال ينإ :لقف

 .عاطتسا ام همانم يف

 ًالوزعم سينأ الو سنوم نود نم هلحو شيعي ًاناسنإ تدجو اذإو

 هللا دبع وبأ لاق دقف ؛لقعلا يوق وهف كلذ نم ءيش هبصي مو سانلا نع

 هللا نع لقع نمف ؛لقعلا ةوق ةمالع ةنحولا ىلع ربصلا :ماشم هيلا

 هسنأ هللا ناكف هللا دنع اميف بغر نمو .اهيف نيبغارلاو ايندلا لهأ لزتعا

 .ةريشع ريغ نم ةزعمو «ةليعلا يف هانغو .ةنحولا يف هبحاصو ةشحولا يف

 امل برغملاو قرشملا نيب نم تام ول :ةتكا نيسحلا نب يلع لاقو
 . ..يعم نآرقلا نوكي نأ دعب تشحوتسا



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 يرر دقف ؛صاخشأ ةثالث عامتجا ةدحولا نم جورشخلا يف لضفالاو

 ,ةمل نانثالاو ءناطيش هدحو تيبلا يف تئابلا :لاق هنأ قل هللا دبع يبأ نع

 .سنأ ةثالثلاو

 نوكتف ديري امب هرمأيف هيلع ناطيشلا طلست وه ًاناطيش هنوك ىنعمو
 ناكف هديب شطبيو هلجرب ناطيشلا يشميف «هناسل هناسلو ناطيشلا دب هلي

 .ناطيشلا وه

 ىنعميو ,بحاصلاو عامتجالا ىنعمب يتأت يهف ناعم ةدع اهل ةمللاو

 ءيش وأ سم را ,بيرسقلا نونجلاو ,ناطيشلا ةرطخو ناطيشلا بارتقا

 ناطيشلا ةلل ىنعمب نوكي دقف .ةمل نانثالاو ,ناطيش هدحو هلوق ةنيرقبو ؛لبلق

 .ًايح بحاصلاو عامتجالا ةدارإ لامتحا ناك نإو ,رطخلا ةبراقمو هبارتقا يأ
 ةأرماو لجر لثم كلذو سنأ وهف ةثالثلا وه ماودلا ىلع لضنالاو

 .ناوخإ ةثالث وأ ؛لفطو

 هل تناك نإو نكسملا وه كلذ نم نقيتملاف تيبلاب دوصقملا امأو

 ةدحاولا ةفرغلا لمشي نامزلا كلذ يف دئاسلا حالطصالا نكلو فرغ

 .هفرغ تددعت نإو نكسملا يأ لممالا ىنعملا وه دوصقملا لعلو

 ققشلاك رخآ نكسم هبناج ىلإ ناك نإو كلذ هيلع قلطي ام وه نكسملاو
 اذإ ًاصوصخ فخأ اهيف رمألا نإو .نكسم يه ةقش لكف ؛مويلا ةلوادتملا
 .هراج توص عمسي ناك



 .. نكاسملا يف ةمالسلا ان

 راد يف ةفرغ يف لزتعي نم ىلع هدحول تيبملاو ةلزعلا قدصست دقو

 هدحو تيبملا فريص وه مهملاو مهطلاخي الو مهملكي الو اهلهال ًارجنم
 ."قفتا امفيك

 نجاودلا ذامتاو ةمالسلا

 ضب النا ىلع سانلا نوثحي هب ةمئالاو ُةِْيَي ينلا ناك

 .مهريغو نحلاو نيطايشلا درطو ةكربلاو سنألا لجال نجاودلا
 مامحلا ١

 يف نوكسمي اوناك يتلا ءايبنالا رويط نم مامحلا نأ رابصخألا يف ءاج

 تلد امك ءرمجأ مامح جوز ُةُيِيَي هللا لوسر لزنم يف ناك اذكو ؛مهتويسب

 ةمالس ًاصوصخ :رادلا لهأ ةمالس يف ًالعاف رود اهدوجول نأ نع رابخألا

 كلذ بصي م الإ مام هيف تيب نم سيل هنأ يور دقف ءسفنلاو باصعالا
 مامحللا نوثبعيف تيسبلاب نوثبعي نسجلا ءاهفس نإ ,نملا نم ةفآ تيبلا

 اكشو نيطايشلا درطيل اهتحنجأ فيفح نأ :ةياور يفو هناسنإلا نوعديو

 رخآ اكشو :مامح جوز ذختي نأ هرمأف ؛ةشحرلا ُويَيي هللا لوسر ىلإ لجر
 .كلذب هرماف ةدحولا

 امهريغو سوريفلاو بوركملا نإ انلقل مالكلا نحل رييغت اندرأ اذإو
 لغاشتت حاورألاو نجلاو نيطايشلاب رابخألا يف هنع ريبعتلا ءيهي ام

 .نكاسملا ماكحأ باوبأ نم 7-1١ باب ه4 :؟لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 مامحلا ةحنجأ فيفح نإف ىرخأ ةيحان نمو ناسنإلا كرتتو مامحلاب
 .اهكرحتب ةشحولاب رعشي ال اهل ذيختملا نأ ىلإ ةفاضإلاب ءرادلا نم اهدرطي

 اهلضفأ لعلو ؛مامحلا نيب لضافت دوجو وه رابخألا نم دافتسملاو

 دبع يبأ تيب يف هنم ناك دقف .رضخألا مامحلا هيليو .رمالا يبعارلا وه

 :لوقيو :ناوخلا ىلع وهو ءزبخلا امل تسفي ناكو دوسأو رضصخأ :لنتقا هللا

 نم اهناضقتني ةضاقتنا نم امو ؛يناسنؤيف ليللا نم ناكرحتيل امهنإ

 اللا رفعج وبأ ناكو .حاورألا نم تيبلا لخد نم اهب هللا عفد الإ ليللا

 نسع نيطايشلا اهب لغاشتي مكتويب يف نجاردلا نم اورثكأ :لوقي
 ةفرغ يف لوخدلاب نحل حمسي ناك ةتكلا هللا دبع ابأ نأ ىوريو .مكنايبص

 .اهب سنأتسي همون
 ةقالعلا ًاصرصخ ةيقابلا رارسالا نم مالكلا اذه رثكا نأ كن الو

 ,"”ناسنإلا نع ناطيشلا دعابتو مامحلا دوجو نيب

 جاجدلا 3

 هبرضر ةالص كيدلا حايص نإف ؛جاجنلا رادلا يف نوكي نأ بحتسي

 ةعانقلاو ءاخسلاك ءايبنألا لصخ نم هيفو :هدوجسو هعوكر هحلنجمب

 .ةريغلاو ةقورطلا ةرثكو ةالصلا تاقوأب ةفرعملاو

 دقف ءاهب اهلاثمأو تاسوريفلاو تابوركملا لغاشت وه انثحب يف مهملاو

 لثم نجادلا ءيشلا تيبلا يف نوكي نأ نوبحي اوناك النا مهنأ يور

 .مهنايبصب نوثبعي الو نحلا نايبص هب ثبعيل جاجنلاو مامحلا

 .باودلا ماكحأ باوبأ نم 79-78 باب 80 :ةلئاسولا رظنا -'



 نكاسملا يف ةمالسلا

 عبسو هلهأ ةريود سرحي ضيبأ قرفأ كيد :ٌِكي هللا لوسر لاقو

 ,"”قرف ضيب كويد عبس نم لضفأ ةرمنم ةمامح نم ةضفنلو.لوح تاريود
 ةتحافلا _ل

 وعدت اهنال اهحبذ لضفيو ؛رادلا يف ةتخافلا كاسمإ نع يهنلا درو
 يبأ ىلع تلد :ريصب وبأ لاق :مكتدقف مكتدقف :لوقتو رادلا لها ىلع

 ناكو هدرعن ليعامسإ ىلإ انب بهذا دمحم ابأ اي ؛يل لاقف :نلكا هللا دبع

 ديع وبأ هل لاقف حيصت صفق يف ةتخاف هلزنم يف اذإو انلخدو انمقف .ايكاش

 اهنأ تملع اموأ .ةئحافلا هذه كاسمإ ىلإ كرعدي ام ينب اي :غقا هللا

 ىلع وعدت امنإ :للق ؛ال :ليعامسإ هل لاق ؟لوقت ام يردت امرأ ؟ةموشم

 املك ةنقلا قداصلا مامإلا ناك اذكهو ءاهوجرخأف ؛:مكتدقف :لوقت اهبابرأ

 اهب رماي ناكو هئيدقفت نأ لبق كندقفنل امأ :لوقي راد يف ةتخاف توص عم“

 .رادلا نم جرختف

 ."”رادلا يف شعشعت اهكرت مدعو رادلا نم اهجارخإ ديمي اذهبو
 ناشرولا _5

 وبأ لاق دقو هبنذ قوف ضايب هيف نوللا ردكأ يرب مامح عون ناشرولا
 ركذل ءيش رثكا هنإف .اناشرو ذختيلف ًاريط هتيب يف ذختا نم :ةتقل هللا دبع

 .تيبلا لهأ انبحي ريط وهو احيبست رثكأو ؛لجوزع هللا

 ."”هركسماف ؛متكروب متكروب :لوقي ناشرولا :ةياور ينو

 ,باودلا ماكحأ باوبأ نم 4 بني 'ا4 :ةلئاسولا رظنا -'

 .باودلا ماكحأ باوبأ نم 4١ باب 56 :ةلئاسولا رظنا -'

 .باودلا ماكحأ باوبأ نم 1١ بغي 538 :ةلئاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا بس.

 متغلا 5

 لق دقف ,بولحلا اصوصخو .رادلا ين ةشلا ذافتاب ةيصوتلا تدرو

 مهتسدق ةأش هتيب يف ناك نم :َُي لاقو ةاشلا لملا معن :ُلَي هللا لوسر

 كلم مهيلع فقي :لاق ءنوسدقي فيك :ةنغا هللا دبع يبال ليقف ؛ةكئالملا

 باطو متبطو مكيلع كروبو متسدق :مه لوقيف ءاسمو حابص لك يف

 ينعأ انثحب صخي يذلاو .مترهط :لاق ؟متسمدق ىنعم امو :ليق مكمادإ

 حورت تيب لهأ نم ام :لاق انك هللا دبع يبأ نع درو دقف ؛ةمالسلا

 .اوحبصي ىتح مهسرحت ةكئالملا لزت مل الإ ةلش نوثالث مهيلع

 ةينوكلا ةريخلا ىوقلا نم دادمتسالل ةليسو ةاشلا الختا نأ ةجيستنلاو

 ثحب ةنوؤم ىلإ جاتحي يذلا ريهطتلاو سيدقتلا ىلإ ةفاضإلاب ةكلالملا ينعأ

 اولصو ؛منغلا ماغر اوحسما :هلوق ُهّيَِي ينلا نع يور هنأ ىتح قيفحتو
 ردبلاو ىرقلا يف كلذ نكمي امنإو .ةنحجلا باود نم ةباد اهنإف اهحارم يف

 .”مويلا ندم نم ريثكلا يف نكمي الو .ةدعابتملا ةريبكلا رودلاو

 ١_الإبل

 دقو ُةْييَي هللا لوسر لاق دقف ,منغلا سكع ىلع لبإلا ذلختا ذبحب ال

 اهبناج نم اهريخ يتأيو .نيطايشلا قانعأ كلت :لاقف لبإلا نع لئس
 ءايقشألا اهمدعي ال نذإ :لق ءاهوكرت اذه سانلا عمج نإ :ليسق مكشألا

 ."ةرجفلا

 .باودلا ماكحأ باوبأ نم 7هباب 178 :ةلئاسولا رظنا -'

 .نيطايشلا نانعأ :هلوق لدي نيطايشلا قانعأ :هيفو 1998ج 779 :ةلئاسولا ,147ح 37:6: نساحغأ -_



 اي .... نكاسملا يف ةمالسلا

 يي لوقي ةراتف ؛اهفارطأ يف ناطيشلا دجاوت نم ريذحتلا درو امك

 سيل هنال راطقلا ىطختي نأ ىهن :ىرخأو اناطيش ريعب لك ةورذ ىلع نإ
 مونلاو ةالصلا نع ىهنو ءناطيش ريعبلا ىلإ ريعبلا نيب امو الإ راطق نم

 ؛هنبال التكا هللا دبع وبأ لاق يلاتلابو ."ناطيشلا ضبرم هنأل اهضبارم يف

 .”لبإلا ذختت الو مدغلا لختا ينب اي

 بالكلا «٠

 نأ طرشب رارطضالا ةلاح يف الإ رودلا يف بالكلا ذاختا حلص ال

 الو ,رادج وأ باب هلقأ لصاف تيبلا نيبو هنيبو ةدح ىلع ًاتيب هل لعجي

 لضفالاو ؛ةيشاملا بلكو ديصلا بلك ىوس بالكلا نسم ءيش يف ربخ
 ,هعاونأ لكب رادلا يف هكاسمإ مدع

 مكدحأ لكأ اذإف ؛نجلا ةفعض نم بالكلا يي للا لوسر لق

 .ءوس سفنأ اه نإف هدرطيل وأ همعطيلف هيدي نيب اهنم ءيشو ماعطلا
 نم لقتنت يتلا ىرخألا ضارمألاو بلكلا ءاد وه ءوسلا كلذ نسم لعلو

 ,"”ناسنالا ىلإ بلكلا

 ال :لقف ةئيدملا ىلإ ُةَي هللا لوسر ينثعب :ةقتتلا نينمؤملا ريصأ لاقو

 ."'هتلتق الإ ًابلك الو .هتيوس الإ ًأربق الو اهتوحم الإ ةروص عدت

 .19باب 445 :جو باودلا ماكحأ باوبأ نم 175-29 باب 708 :لئاسولا رظنا -'

 10187 8070 :هلئاسولا ؛أح 244 :يناكلا 134ج 21 :2نساحغا -'

 104/6 حاتاك :ةلئاسولا هس 505 :”يناكلا -"

 5857ح تك :؟لئاسولا ,14ح 214 :3يفاكلا 54ج 705 :6نساحغلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 سيل ءادوس نوكت يتلا يأ ةميهبلا بالكلا نم ريذحت كانهو امك

 هرخآ نول اهيف سيل يتلا ءارمحلاو ,رخآ نول الو ضايب ةطقن اهيف

 نحلا خسم نم نوكي قلبألاو نجلا نم نوكت يتلا يهف ءكلذك ءاضيبلاو
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 . سنإلا نم خسم نوكيو

 .باودلا ماكحأ باوبأ نم 44باب 7788 :لئاسرلا رظنا -'



 ةمالسلاو رفسلا

 دحاو وه رفسلا سفن نأ امهدحأ نيرمأ ىلع عوضوملا اذه يوطني
 ثدحي الو ةمالسب رفسلا متي ىتح لمعن اذام رخآلاو ,ةمالسلا بابسأ نم

 .لهستي لب :ةبكن وأ ةثداح هيف

 هللا لوسر لوق وه لب ليوط هيف مالكلا سيلف لوألا عوضوملا امأ

 تاساردلا نم ملاع ىلإ ةجاحب ناتملك ءاوحصت اورفاس :ةزاجو لمكب 0

 ناسنإلا نإف راصتعلب ةمالسلا يف رفسلا رود ىلإ لوصولل ؛تايئاصحإلاو

 ةيحان نم ةيلاعف رثكأو طشنأو ضرملا ىلع ىوقأ ندبب عجر رفاس اذإ

 .دوهشم رمأ وهو ةيحورو ةيمسج

 مويلاو اهب مايقلا يغبني يتلا لامعالا نع مالكلا ينعأ , يناثلا امأو

 بعاصملا نم ًايلاخ ًانوميم هرفس نوكي ىتح رفاسملا هيف رفاسي يذلا
 اهرود اهل ريسلا ةعاس وأ هتعاسو جورخلا موي نأ دقتعملا نإف ءرطاخملاو

 .اهرصقو ةفاسملا دعُب ىتحو ليهستلاو ةيقفوملاو ةمالسلا يف اهلخدو

 تبسلا موي رفسلا ١_

 تيضف اذإف ؛ىلاعت هللا لوق وهو ,تبسلا موي وه مايألا لضفأ

 قداصلا مامإلا لاق هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا

 هيف راشتنالاب رمألا نإف «”تبسلا موي راشتنالاو ةعمجلا موي ةالصلا :ةانكلا

 .هلل« هم ع :ةلئاسولا ,#ح 7 :لاصخلا ,1107ح 474 :!هيقفلا 3



 رمعلا لوطو ةحصلا ب...

 الفك هللا دبع يبأ نع ريتعم قيرطب ىوري ام هل دهشي نامضلا نسم عون
 لبج نع لاز ًارجح نأ ولف ؛تبسلا موي رفاسيلف ًارفس دارأ نم :لاق هنأ

 ىلع ثعبي بيجع رمأ اذهو .”هناكم ىلإ لجوزع هللا هدرل تبس موي يف

 .رفسلا يف ةمالسلا رس ينعأ انثحب يف بصيو ,رورسلاو نانئمطالا

 هللا لوسر لوقل حابصلا لوأ وه تبسلا موي نم ةعاس لضفأ لعلو

 هله نأ ريغ اهسيمخو اهتبس موي اهروكب يف يتمأل كراب مهلا كيل
 ."'رفسلا صوصخل سيلو جئاوحلا ةماعل جورخلا لمشت اهريغو ةياورلا

 دحالا موي رفسلا _"

 ,”ةيمأ ينبل دحألاو انل تبسلا :غ)1 ةملألا نع رابخأ ةدع يف ءاج
 نكلو هدحالا موي يف رفسلل جورخلا ةيحالص مدعب نظلا ثروي اس اذهو

 ةحص يقاني الو ؛ةكربلا ةدارإ نظلا ىلع بلاغلاو رفسلا ركذت مل ةياورلا

 هنإف ءاعبرألا موي ىتح يشل موي لك حالصل دحالا موي رفسسلل جورسخلا

 ,رمتسم سحن موي هنأ عم لامعالاب عورشلاك رومألا نم ريثكل حلصيي

 نم لجرل لق هنأ اا هللا دبع يبأ نع يور دقف رفسلل حلاص دحالاف

 :لق .دحألا مويلا كادف تلعج :تلق ؛لاق ؟جرخت مل كلام نالف اي :هيلاوم

 :لاق هنأ لَو ينلا نع ءاج يذلا ثيدحلل :لجرلا لاق ؟دحالل امو

 كلذ لاق ام اوبذك :لاق هفيسلا دح لثم ًادح هل نإف دحألا ٌدح اورذحا

 .11941ج 105 :ةلئاسولا 7٠١4 145 :ةيلاكلا ,1ح 510 :؟نساحغلا -'

 14444 ح 107 :ةلئاسولا ./5 176 :11وقل اضرلا رابخأ نوبع ,1186ج 414 :!هيقفلا سب

 119317 505 2هلئاسولاا 7741 300 :؟هيقفلا اح 546 :5نساحغلا -*



 اناني

 ةياورلا هذه نإف .”لجوزع هللا ءاححأ نم مسا دحالا نإف قي هللا لوسر

 ةياور كانهو ,رفسلل جورخلا هب دارأ نظلا بلاغبو ؛جورخلا نع ثدحتنت

 نينثالاو انتعيشل دحالاو انل تبسلا :لوقتو ةقباسلا تاياورلا ضراعت

 "ةيمأ ينبل
 نينثالا موي _'"

 هللا دبع يبأ نعف هب ءادتبالاو رفسلا ءاشنإ ىنعمب ؛مومذم هيف رفسلا

 مظعأ موي يلف ةياور يفو ؛ةجاحلا هيف بلطت الو نينثالا موي رفاسست ال النقا

 اوجرخت ال ءانع يحرلا عفتراو ِلَْيانيبن هيف اندقف «نينثالا موي نم ًامزش

 .هائالثلا موي اوجرخاو نينثالا موي

 ديرأ ينإ :لاقن ,انكل رفعج نب ىسرم ىلإ لجر هاج ةثلاث ةياور يفو
 موي جرخت مو :هل لاقف ءنينثالا موي :لاق ؟جرخت ىتمو :لاق ,يل الف جورسلا

 :لاق نينثالا موي دلو ُةْيْيَي هللا لوسر نال ةكربلا هيف بلطا :لاق ؟نينثالا

 موي نم ًامؤش مظعأ موي نم امو .ةعمجلا موي ياتي هللا لوسر دلو اربذك
 هيف انملظو ءامسلا يحو هيف عطقناو لَ كلا لوسر هيف تام موي «نينثالا

 ؛لجرلا لاقن .ديدحلا هيف دوادل هللا نالا نيل لهس موي ىلع كلدأ الأ ءانقح

 .اثالثلا موي جرخا :لاقف كادف تلعج ىلب

 ريمأ نأو هيف رفاسي ناك ياو هللا لوسر نأ يور دقف كلذ عمو

 يهنلا نأ دعبي الف ىرخأ تاياورو بلطو رفس موي هنإ لاق اتكلا نينمؤملا

 14948 167 :لئاسرلا ,31ج 5787 :لاصفملا -'

 .45:1/ج ١اه :ةلئاسولا كردتسم ,6140ح 47 :1ةنقف اضرلا رابخأ نويع -'



 رمعلا لوطو ةحصل

 موي هنأ ىلع مايألا كلت يف ًادقتعم ناك امك هتكربل ًابلط هيف رفسلا وه افإ

 ذه ُِلْنَيَي ينلا ةدالو

 ءاثالثلا موي 5

 .ةراملا تاياورلل دومحم موي

 ءاعبرألا موي 5

 باذعلا هيف لزنو ثادحالا نم ريثك هيف عقو سح موي هنأ فورعملا

 ءرهشلا نم ءاعبرأ رخآب تاياورلا هددحت امئيب ءسانسلا داحآو ممألا ىلع

 رفسلا نع يهن هيف دري مل نكلو ؛ةماجحلاو ةرونلا نع هيف يهن دقو
 هلأسي ن0 يناثلا نسحلا يبأ ىلإ نييدادغبلا ضعب بتك دفقف ؛جورشملاو

 ال ءاعبرألا موي جرخ نم :اغتكلا بتكف ءرودي ال ءاعبرالا موي جورشلا نع

 ,ةهاع لك نم يفوعو ,ةفآ لك نم يقو ةربطلا لهأ ىلع ًافالخ رودي
 ."هتجلح هل هللا ىضقو

 كلذ ىري هنإف .ةريطلا لهأ ةفلاخم دصقب جرخ نمب صتخم اذه معن

 .ءاعبرألا موي جورخلا يف ةزازحلا دوجو اهنم رعشتسيو ؛عفنلا

 سيمخلا موي 3

 :لاقو ؛سيمخلا موي رفاسي ناك يي هللا لوسر نأل دومحم هيف رفسلا
 .7سيمخلا موي اهروكب يف يتمأل كراب مهللا

 .رفسلا بادآ باوبأ نم 4باب 104 :ةلئاسولا رظنا -'
 75 حاا6 :لاصخلا 7840155 :؟هيقفلا -'

 .19085ح395 :ةلئاسولا 44ج 77 دلنسإلا برق -"



 رفسلاو ةمالسلا

 ةليل رفسلا يف جورخلب سأب ال هنأ درو دمق ؛ليللا ىلإ كلذ دتميو

 ."ةعمجلا

 ةعمجلا موي _/

 بخ يفف «يفن لب ةعمجا موي رفسلا نع يهن رابخألا يف سيل
 ِتَيِِضُق اَذِإَف ) :لاعت هللا لاق ,رفس هيف سيلو .ًاعيمج سانلا رئاسل ةعمجلا

 موسمي ينعي "4 هلأ ٍلْضَف ني اوُهَتْبآَو ضرألآ ىف اوُردَنأَ ٌةرْلَصلأ

 .ةعمجلا موي جئاوحلا يف يعسلاو رفسلا هركيو :ىرخأ ةياور يفو ,تبسلا

 هب كربتي زئاجف ةالصلا دعب امأف ةالصلا لجأ نم هركي

 باوث نم ناسنإلا مرميامإو جورفلب ررضلا مدع ينعي اذهو

 .ةعمجبا

 مايألا نم موي يف جورخلا ةيعونمم مدع يه ةجيتنب جورشخلا نكميو

 موي لثم اهريغ نم لضفأ مايأ كانه نكلو .ًادبا كلذب ررضتلا مدعو

 وأ ,”ةقدصب هفرخ عفدي نأ هيلعف فوختي نمو ؛سيمخلا مويو تبسلا

 نم ةعكر لوأ يف ناسنإلا ىلع ىتأ له ةروس ةءارق لثم نآرق وأ ءاعد

 19:15 35 :ةلئاسولا 1760ج 533 :؟هينافلا 11 71 :5نساحللا -'

 233: ةعمجلا -أ

 يبت كلذ نم لاابيت اطلا فرمأو اهفرخأ و مرج يف رظنأ تنك :لق ريمع يبأ نبا نع -"

 ن يف عقو اذإ :لافف يِإِخ رفعج نب ىسوم ؟يقل نسحلا يبا ىلإ كلذ توكشف
 امنأ وأ "يش هبصي دق فوختي نم نأ ينعي اذهو .كنع عفدي هللا نإف ضمأ مث نيكسم لوأ ىلع

 .1405حا154 :(هيقفلا رظنا هعفدت ةفدصلاو حيحص هيلع لدي



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نم مايألا سحن نم فوختلا نأ ىلع لدت رابخأ كانهو .ةادغلا ةالص

 ةليم جراخ اف دوجو ال يأ .ةريط ال للي هللا لوسر لاق دقو ةريطلا

 مامإلا لاق اذلو .ًارثأ ا ىري اهب دقتسعي نمو ءاهل عقاو ال يأ ناسنإلا

 اهتددش نإو «تنّوهت اهتنّوه نإ اهلعجت ام ىلع ةريطلا :ةنكا قداصلا

 اذإ يَ ينلا نع درو اذلو .ائيش نسكت م ًائيش اهلعجت مل نإو .تددشت
 .ضقن الف تنئظ اذإو ؛ضماف تربطت

 يور دقف ءبرقعلا يف رمقلا ناك اذإ اميف رفسلا نع يهن كانه معن

 ري ل برقعلا يف رمقلاو جوزت وأ رفاس نم :ةهيتلا هللا دبع يبأ نع

 ,ىنسحلا

 ره ةروطخلا يف يفكيو ءرطخلا نم ولخي ال رفسلا نإف ةيلك ةروصبو
 ةئيفسلاك ىرسخأ ةليسو يأ وأ ةرئاطلا وأ ,ةرايسلا وأ ةبادلا بوكر

 «صرويلف ةلحار بكر نم :هلوق اكل هللا دبع يبأ نع درو دسقف ,راطقلاو

 اهيف نكلو رطخ نم رلخي ال ةيحارحلا تايلمعلا لثم رفسلا نإف كلذبو
 لئاسولا نم هسفن رفاسملا ءاقلإ مدعب ةيصوتلا تدرو كلذلو .ةمالسلا

 هلجر عضي ىتح هكرتي الو لوزنلا نيح ءيشب كسمي نإ هيلعو ةيلقنلا

 بو طاتحي وهو ضرألا ىلع
 .”رانلا لخد تامف اهنم عقو مث ةلماز بكر نم

 :تايصوتلا ضعب

 :لق هنأ ل هللا دبع يبأ نع درو دقف

 .رفسلا بادآ باوبأ نم 17 -7 باب 108 :ةلئاسولا رظنا -'



 رفسلاو ةمالسلا

 حتتفا انك هللا دبع يبأ لوقل .ةقدصلاب رفسلا حاتتفا بابحتسا ١_

 كل ادب اذإ جرخاو ةقدصلاب كرفس

 رفس يف جرخ نم :ُيِلَي هللا لوسر لاق رم زول اصع باحصتسا _''

 ةآْوَس ىبيَِهَي نأ ير ئَسَع َلاَق ) ةبآلا هله التو رم زول اصع هعمو
 اخ فدع م الا سلع هني. يف دو رمش كن 4: "ني ليش

 توفقسُي ٍسانلا م ةمأ ِهيلَع َدََجَو يدم ءآَم ْدَرَو اَمْلَو 2

 تاق. رابختنا ىلع ىييت امتع ن1 دز وق ربح ني لإ تلرَأ امل 3 2

 0 0 را هيرو هان لأ ذر

 ُهْلَو لع تروذُع الف تي الأ اني 5 ١

 صل لك نمو راض عبس لك نم هللا هنمآ '”4 ا
 ةعبس هعم ناكو ؛هلزنمو هلهأ ىلإ عجري ىتح ةمح تاذ للك نمو داع

 نم :ظيكل لاقو .اهعضيو عجري ىتح هل نورفغتسي تابقعملا نم نوعبسو

 326:61 571 :ةلئاسولا ,؟6*4ح 584 :؟هيقفلا -'

 15-18: صصقلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ءرم زول اصع دقنلاو اصعلا نم دقنلا ذختيلف ضرألا هل ىوطت نأ دارأ

 نأ :هنع يورو «ناطيش هرواجي الو رقفلا يفني هنإ :ٌِلِلَي هللا لوسر لاقو

 ."”ةشحولا يفني ردصلا ىلإ اهمض

 .ناطيشلا عفدي عفان رفسلا يف ةيلك ةروصب اصعلا لمح _''

 ينإ مهللا :لوقيو جورخلا دارأ اذإ نيتعكر يلصي رفسلا دارأ نم _

 يننامأو يترخآو يايندو يتبرذو يلامو يلهأو يسن موبلا كعدوتسا

 الإ دحأ كلذ لاق ام هنأ اي هللا لوسر نع ريشخلا يفن يلمع ةفاخو

 .””لأس ام لجو زع هللا هاطعأ

 يسفن ةادغلا كعدوتسا ينإ مهللا كا رقابلا نع رخآ ءاعد كانهو

 ءانيلع ظفحاو انظفحا مهللا «بلاغلاو انم دهاشلا يدلوو يلهأر يلامو

 نم انب ام ريغت الو كتسعن انبلست ال مهللا كراوج يف انلعجا مهللا

 .7كلضفر كتيفاع

 دبعلا فلختسا ام :لاق اي يبنلا نع ,تاسعكر عسبرأ ةالص يورو

 نهيلصي تاعكر عبرأ نم ريخ رفس بايث دش وه اذإ ةفيلخ نسم هلهأ يف
 ينإ مهللا :لوقيو دحأ هللا وه لقو باتكلا ةمتلف ةعكر لك يف أرقي هتيب يف

 ."يلامو يلها يف يتفيلخ نهلعجلف نهب كيلإ برقتأ

 .15:55ح 304 :ةلئاسرلا ءامهإلو 18 :لامعألا باوث -'

 .18:ةلاج 200 :ةلئاسولا 1 187 :4يناكلا ,1ةح 764 :5نساهغلا -'

 19:34 86 :ةلئاسولا ,؟ح 147 :ةيناكلا -*

 504 3راجببلا :44 :رافسألا راطخأ نم نامألا -'



 ني ... رفسلاو ةمالسلا

 ًارفس دارأ اذإ مكنم لجرلا ناك ول :لاق نكت نسحلا يبأ نع يورو

 هنيمي نعو همامأ دمحلا !رقف هل هجوتي يذلا ههجو ءاقلت هراد باب ىلع ماق

 همامأ دحأ هللا وه لقو هلام نعو هنيمي نعو همامأ نيتذوعملاو ,هلامش نعو

 :لاق مث هلامث نعو هنيمي نعو همامأ يسركلا ةيآو .هلامش نسعو هنيمي نعو

 ام غلبو ينغلبو ؛يعم ام ملسو ينملسو يعم ام ظفحاو ينظفحا مهللا
 ام غلبو هغلبو ,هعم ام ضفحو هللا هضفحل ,ليمجلا نسحلا كغالبب ,يعم

 ,هعم ام ظفحي الو ظفحي لجرلا تيأر امأ هعمام ملسو هملسو هعم

 ."”هعم ام غلبي الو غلبيو هعم ام ملسي الو ملسيو

 حيتافم اهنأ اهتماع يف مهملاو ىرصخأ ةيعدأ ركذت تاياور كانهو
 .اهرارسأو ةمالسلا

 لجرلا بكر اذإ :َُِْي هللا لوسر لاق ءبوكرلا دنع ةيمسستلا 5

 ."'لزني ىتح هظفحي كلم هفدر ىمسف ةبادلا

 ,هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا مسب :بوكرلا دنع لوقلا بحتسي _

 ناحبس «ةيآلا هللا اناده نأ الول ينتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 تظفح كلذ لاق نم هنأ يور دقف .نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا

 .لزني ىتح هتبادو هسفلا هل

 .16:مفح 147 :لئاسولا .!9ح ه.١ :3يناكلا ٠١ 314 :1نساعغا -'

 .16:ط6ح 1485 :ةلئاسولا 504ج 176 ::بيذهتلا ءلا/ح 4٠ :1يفاكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 زيكا نيدباعلا نيز نع يور دقف ردقلا ةروس ةءارق بحتسي _!/

 أرق ام :لقو ,يشملا ملأ دجو ام هنئزنأ انإ أرقف ًايشام لجر جح ول :لاق هنأ
 لقثأ اهئراقلو هل ًاروفغم ًالاس اهنم لزن الإ بكري نيح هتلزنا انإ دحأ

 ."ديدحلا نم باودلا ىلع

 انإ ئراق :تلقل ردقلا قبسي ءيش ناك ول :ةهتا رفعج وبأ لاقو

 .”عجربس هلزنم نم جرخب وأ رفاسي نيح هنلزنأ
 سنأ ,هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام :لوقي هدحو رفاس نسم _8

 ."”يتبيف ٌدأو ؛يتدحو ىلع ينعأو ينشحر

 دنعو ,ةتباثلا ريغ ةقلعملا روسجلا روبع دنع ةيمستلا بحتست 4

 .ةبارخلا لوخد
 -مسلا لو سلسل ك١ دوسإل 1-7 ١- مايألا يف رفسلا ١

 موي يأ رفاسو قدصتو ؛اهاوس امب لضفأ -18-18-11/-170-31-1:-8

 وهف ةمالسلاو دعسلا يف رهشلا مايأو عوبسألا مايأ تقفتا ولو .تلش
 .اهتاياور ةيحصأل عوبسألا مايال ميدقتلاف تفلتخا نإو «لضفأ

 ريغ ةفلتخم اهيف تاياورلا نأ وأ ,يهنلا اهيف درو دق امإ مايألا ينابو
 .عمجلل ةلباق

 ,هسفن بيطي هنإف :رفاسملل ءاعدلا بحتسي ل١

 16107 184 :لئاسولا ,؟4؟ :قالخخألا مراكم 3

 10304ج 584 :ةلئاسولا 547 :قالعخألا مراكم -'

 1690684 :ةئاسرملا 4 184 :4يناكلا 151ح 59“ :5نساحغا



 اف .... رفسلاو ةمالسلا

 لقو ,رفسلا مث قيفرلا :يَي هلا لوسر لاق كدحو رفاست ال_"١

 داز الإ ةعبس ىلع موق داز امو .ةعبرأ ىلاعت هللا ىلإ ةباحصلا بحأ :ٌةِلَي

 .”مهطغل

 نإف كدحو رفس يف جرخت ال :ةغيقا يلعل ُةلَْي ينلا ةيصو يفو

 ,ناطيش دحاو :ةياور ينو ,”دعبأ نينثالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا

 .هاقفر ةعبرأو هبحص ةثالثو «ناناطيش نانثاو

 ."”هدحو ةالفلا بكار للي هللا لوسر نعلو

 .”اهيف اوقونتو ةرفس اوذختاف مترفاس اذإ :ةتكا قداصلا لاق _1

 ًائيش هعم ذخخأ نم نأ يور دق ,ذغتتكا نيسحلا ةبرت باحصتسا 14

 هل ًازرح ناك ,نيسحلا ةبرت نم
 .لضفأ ناك ةحبس اهنم ذختا ولو

 لاف ,ةيدوألا يف الو قيرطلا ىلع لزني الو هلحر رفاسملا يقلي 5

 اهنإف ةيدوالا نوطيو قيرطلا رهظ ىلع سيرعتلاو مكايإ :َي هللا لوسر
 وأ ةحارتسالل لوزنلا وه سيرعتلاو ,”تايحلا ىوامو عابسلا جرادم

 10118 94 :ةلئاسولا هللا ح 778 :لاصخلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 نيلزنملا ريخ تنأو اكرابم ًالزنم ينلزنأ مهللا :لاق ًالزنم لزن اذإو ,تيببملا
 .”ءرش كنع عفديو هربخ قزرت كنإف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي عبسلا نم فوخت نم ل١

 مهللا ؛ريدق ءيش لك ىلع وهو ,ريخلا هديب دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش

 ."عبس لك نم كب ذوعأ ينإ
 مهكردأ ةاشم ًاموق نأ يور دقف هيشم يف عرسي نأ يشاملا ىلع

 يفو ””لسنلاب اونيعتسا :مه لاقف يشملا ةدش هينإ اوكشن ٍةلَْي يبنلا

 متعطقو مكماسجأ فشخ نالسنلاب متنعتسا ول :لاق هدي هنا ةياور

 ."”مهباسجأ فخف اولعفف ؛قيرطلا

 نم كب ذوعأو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا :لقف ةنيدم تدصق اذإ

 دايز ةياور ينو .انيلإ اهلهأ يخلص ببحو .اهلهأ ىلإ انببح مهللا ءاهرش

 .”اهلهأ ىلإ انببحو ءاهابو نم انذعأو اهانج نم انمعطأ مهللا
 َُيَي هللا لوسر نأ يور دقف .لهالا ىلإ عوجرلاو دوعلا ةعرس 9

 ىلإ دوعلا عرسيلف هرفس مكدحأ ىضق اذإف ,باذعلا نم ةعطق رفسلا :لاق

 ,هلهأ

 16519 579 2لئاسولا 18:4 144 :؟هيقفلا 3
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 5 39 ... رفسلاو ةمالسلا

 رفعج يبأ نع درو دقف ةرفقملا يراحصلا يف عارسإلا بحتسي _'

 ةبدجم يف ترسا ذإو «”ريسلاب قفراف ةبصخم ضرأ يف ترس اذإ :ةقنكا

 .ريسلاب لجعف
 اهولزناف فاجعلا باردلا متبكر اذإ هلوق ُهّيِكَي هللا لوسر نعو

 ."اهزانم اهولزنأف ةبصخم تناك نإو ؛اهيلع اولجتاف ةيدجم تناك نإف ءاهزانم

 لقا رفعج نب ىسوم نسحلا وبأ لاق دقف كنحتلاو ممعتلا ١

 قرسلا هبيصي ال نأ ثالث هكنح تحت امتعم ًارفس ديري جرخ نمل نماض انأ

 .قرحلاو قرغلاو

 نأ ًامتعم هتيب نم جرخ نمل تنمض :لاق هنأ ه8 هلا دبع يبأ نعو

 .ًالاس مهيلإ عجري

 ًامتعم تبسلا موي هلزنم نم جرخ ًالجر نأ ول :ُِلَي هللا لوسر لاق

 هناكم نع هليزيل لبج ىلإ ىتأ مث هكنح تحت اهكنح دق ءاضيب ةمامعب
 ,هناكم نع هلازال

 يف رحبلا بوكر نع ُهْيِليَي هللا لوسر ىهنو ءرحبلا بوكر هركي _""

 دقو رحب رفسلا ىلع أرب رفسلا ليضفت رابخألا نم دافتسملاو هئاجيه

 ًاضيا أوج رفسلا ىلع هليضفت هنم دافتسي

 19774 80 ئلئاسوملا .44ح 800 :؟نساحفلا -'

 107512 35 :هلئاسولا :148*ح 74: :؟هيقفلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 روفغل يبر نإ اهيسرمو اهيرجم هللا مسب :لوقي دحأ رحبلا بكر اذإو
 ,هللا مسب :لقو نميألا كبناج ىلع كتاف رحبلا كب برطضا اذإف ؛ميحر

 الإ ةوق الو لوح الو هللا ناب ءدهاو هللا رارقب رقو هللا ةينكسب نكسا

 هما

 فصنلا هب دارملاو ,راهنلا يف رفسلا نم لضفأ ليللا يف رفسلا 5"

 هللا لوسر نأ يور دقف راهنلا لوأو رجفلا هل فاضيو ليللا نم يناثلا

 لَو لقو .””ليللاب ىوطت ضرألا نإف ليللاب رفسلاب مكيلع :لاق يي

 اي .راهنلاب ىوطت الام ليللاب ىوطت ضرألا نإف ؛ةجلدلاب كيلع :يلعل

 ."اهروكب يف يتمأل كراب ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هللا مسا ىلع دغا يلع

 ريسي نم نإف ءًاعم امهيف وأ .نامزلا وأ .ةفاسملا يف ةيبسنلا يه هذهو

 وهو .ةفاسملا نم رّتم وليك ةئام نم رثكأ عطقي ال ؛ةعاسلا يف رتم وليك ةئام

 ,ةعاس فصن اهنأكو حابصلا لوأو ءاسملا يف رمت ةعاسلا نكلو ,مّلسم

 نوكي رصِقلا نأ ةجيتنلاو .ارتموليك نوسمخ اهناكو عطقت أرتم وليك ةئاملاو
 :سانلا لوقياليكا رفعج يبال تلق نيعأ نب نارمح لاق ,ةفاسملاو نامزلل

 وهو ."'هبوث فطع مث اذكه :لاق ؟ىوطت فيك :ليللاب ضرالا انل ىوطت

 .ةفاسملا رصق ينعي

 .19101ح 2551 لئاسولا ,1774ج 454 :!هيقفلا 3

 160ج ؟1[لئاسولا 444504 :ةيفاكلا -'

 ,16:7اح 50 :ةلئاسرلا :778 157 :يسوطلا يلامأ -"

 16087 304 :ةلئاسولا :44'ح 104 :ةيفاكلا ,15ح 567 :5نساحغلا و



 ني رفسلاو ةمالسلا

 يف رست الو ريسلا يف هفر :هباحصأ ضعبل نينمؤملا ريمأ ةيصو ينو

 حورر كندب هيف حرأف هلنعظ ال ًاماقم هردقو اتكس هلعج هللا نإف ليشلا لوأ

 ىلع رسف رجفلا رجفني نيح وأ رحسلا حطبني نيح تسفقو اذإف ,كرهظ
 "شا ةكرب

 هرخآ يف رسو ليللا لوأ نم ريسلاو كايإو :هنبال نامقل لاقو

 ."”هرخآ ىلإ ليللا فصن ندل نم ةجلدلاو سيرعتلاب كيلعو
 اوريس :لاقو .ليللا رخآ نم ىوطت ضرالا نقل هللا دبع يبأ نسعو

 رهف ءيش مكباصأ نإ :لق .ماوغا فوختن انإ :تلق يوارلا لاق ؛نيدربلا

 ."”نوئومضم مكنأ عم مكل ريخ
 ءاوجرخت الف ءابخ وأ ًاطاطسنف متلزن اذإ تي للا لوسر لاق _'+

 ."ةرغ ىلع مكنإف
 ًاراود هلل نإف .ةمون دعب جورخملا اوقتا :ةنكلا نينمؤملا ريمأ لاق 0

 .”نورمؤي ام نولعفي اهنيب
 لجرلل يغبني ال يلع اي :لاف الفظ يلعل هاي ينلا ةيصو يف ١

 ريغ ةذل وأ داعمل دوزت وأ «شاعمل ةمرم :ثالث يف الإ ًانعاظ نوكي نأ لقاعلا

 .19:47ح 706 :ةلئاسولا ؛17 ةيطخ 1 7ةغالبلا جهن -'

 .18:59/ح 108 :لئاسولا ,040ح 115 :ةيفاكلا 148ج 70/7 :؟نسالا -'

 19070 ح ط4 :ةلئاسولا ءاا9ا :ةيفاكلا هج 767 :”نساغغلا -*

 .98:74ح 1308 :4لئأسولا 184ج 59 :2نساغا -'

 78:76م 718 :ةلئاسولا ء!؟يح 769:17 نساحغلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 دع ًاليم رس كمر لص ةنس رس هكيدلاو رب نيتتس رس يلع اي رحم

 ليمأ ةعبرأ رس ةوعد بجأ لايمأ ةثالث رس ةزانج عّيش نيليم رس اضيرم
 ؛مولظملا رصنا لايمأ ةتس رس «فوهلملا بجأ لايمأ ةسمخ رس هللا يف اخأ رز

 ."”رافغتسالاب كيلعو

 .2/715ح نمض 75 :؟هيقفلا نع 144/0ح 748 :4لئاسولا -'



 ةمالسلاو ةضايرلا

 لمعلا يف ةقشملا لّمحتو بعتلاو ةديدشلا ةكرحلا ىنعمب ةضايرلا

 «نيرخألا ىلإ جايتحالا هكرت مزال اذإ هنع يهنمو ضوغبم لسكلاو ةبولطم

 بركر ىلع بردتلاب ودعلا عفدل دادعتسالا بسكل دهجلا لذب اذكو

 بّردتلاب كلذو ودع دالبلا مهاد اذإ ةيركسعلا تادعملا ةدايق وأ ليمخلا

 ىلإ يدؤي امم ةيامرلا لاجم يف اذكر لاجملا اذه يف تاقباسملا دادعإ ىتحو

 ةدابعلا لحي يف دهجللا لئذبو سفنلا باعتإ اذكو «ةيعافدلا ةراهملا بسك

 امو مهثرحو مهئانبو مهلغاشم يف نيرخآلا ةناعإ اذكو ,سوقطلا ةلوازمو

 .بولطم هعيمجف كلذ هباش

 ةضايرلا امأو .اثبع الو ًأوغل دعي ال اداه ًالمع ناك ام ةيلك ةروصبو

 ثيداحالاو رابخألا يف سيلف ةحصلا ظفحو ندبلا ةيوقت لاجم يف كرحتلاو

 بتك هنأ خورف ناذار نبا نع ةفيعض ةدحاو ةياور ىوس ءرثأ الو نيع هنم

 ديري ال ديصلا يف ضكري لجرلا نمع هلأسي ةغقا يناثلا رفعج يبأ ىلإ

 دقف ,”كلذب ساب ال :لاق محصنلا كلذب ديري امنإو ديصلا بلط كلذب

 .كلذ نع مامإلا تركسل ؛ضكرلاب ةحصلا لوصح اهنم رعشتسي

 لثم مايالا هذه سانلا اهلوازي يتلا تاكرحلا نأ نظأ الف كلذ عمو

 يهف :ةبولطم ةلسلاو مدقلا ةرك لثمو ضكرلاو ةيديوسلا ةضايرلا

 .ةلح753 75 نساحللا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 راقو وذ نمؤملا نآل ؛ادبأ نمؤملا بسانت الو ,ةفداه الو ةنوزوم ريغ تاكرح

 َدِصْقَأَو ) ميكحلا نامقل لوق ًايكاح للاعت هلوقلا هدصقلا هيشمو .ةنيكسو

 بيبدلا نيب طسوتلا وه :ليقو لجعت ال هنعمو«” 4 كليْشم ىف

 ,”نمؤملا ءاهب بهذت يشملا ةعرس هيَ يبنلا نع يور دقو .عارسإلاو

 هديب رطخي الو هلخف هني زواجي ال ىشم اذإ كا نيسحلا نب يلع ناكو
 ناك :ةثلاث يفو ,"”هلامث هنيمب قبست ال :ةياور يفو ,عوشخلاو ةئيكسلا هيلعو

 ,"ريطلا هسار ىلع

 ئفطيو نمؤملا ءاهبب بهذي لجعتسملا يشملا :هلوق قا قداصلا نعو
 ل

 تاكرحلا هذه نأ ثملعل اهريغو راقولل ةحداملا تاياورلا تدهاش ولو

 دكؤيو ةيندبلا ةضايرلا ناونعب مايألا هذه بابشلاو خويشلا اهفوازي يتلا
 فيكف نمؤملا باشلا بسانت ال ةرخاس تاكرح الإ يه ام .ءابطالا اهيلع

 .خيشلاب

 ةحصلل ةعفان _ لاقي امك_ ةضايرلاو تاكرحلا هذه نإ لهف ًاساسأ
 لوصح ىلإ يدؤي امئإو كلذ نظأ ام ؟ضرملا لوصح ىلإ يدؤي اهكرتو

 .بونذلا عاونأ ضرملا

 16 نامقل -'

 5 :لرقعلا فحت -'

 11ج هذ 116 :نساحغا -'

 القاع هذ 036 :نساغلا -'

 50 :لرقعلا فحت -*



 0 .... ةمالسلاو ةضايرلا

 ضرالا يف شماو نيرخآلا جئاوح ءاضق وأ ؛لمعلا لاجم يف كرحت معن

 ضرألا يف رسو هتمالسو ندبلا ةحص ىلإ يدؤي رفسلا نإف ريتعم يشم

 مامإلا لاق امك ريسلاو ,” م ٍضْرألآ ىف اوس ْلُق ) :ىلاعت لق امك

 نوح يف ةقداصلا ةينلاو ةيحصلا ةميزعلا مدقف ًالقاع تنك نإ انك قداصلا

 نكو ءروذحم ىلإ يطختلا نم سفنلا ةنتو «تدرأ ناكم يأ ىلإ كدصق

 الو .تغلب امنيأ لجو زع هللا عنص بلاجعل ًرتعمو كيشم يف اركفتم
 ؛نيدلاب قيلي ال امع كرصب ضغو «كيشم يف أرتخبتم الو ًاثزهتسم نكت
 اهيلعو اهيف هللا ركذي يتلا عضاوملا نأ ىبخلا يف ءاج دق هنإف ءًريثك هللا ركذاو

 ,”كلذب دهشت

 ريغ كرحتلا نع عنملا امنإو :ةيلك ةروصب كرمحتلا نع عنملا ديرن الو

 ةيضاير ةكرح نم مكف ؛ماه رودو لخد اه ةكرحلا عون ناك امل اذكو ,فدلهلا

 اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ةكرحلا عون يف ةيرظن انل نإف .اهررض ةرتف دعب فشتكب
 ىلإ نيديلا عفر يأ ةيتالصلا تاكرحلا يه ةحيحصملا تاكرحلف ؛ةفداه

 لصفم نيديلا غلبتو رهظلا يوتسي نأ ىلإ ءانحالاو امهلازناو نذالا

 نيديلاو ةهبجلا ًاعضاو ضرالا ىلع طوقسلا مث ضرهنلاو نيلجرلا
 عفرت مث موقت مث كلذ رركتو سلجت مث ضرألا ىلع نيلجرلا يماهباو

 ءانحمنالا نم ةقباسلا تاكرسلا متتو ينحنت مث كهجو ءاذح كيدي

 31: ماعتالا -'

 .1ج 505 3 راحبلا 18: ةعيرشلا حابصم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 كلذ رركت ديدج نم عرشتو لتفنتو هراركتو ضرألا ىلع طوقسلاو

 .بعتتو دهجت ىتح لمعلا

 ةعفان تاكرح يهف .ةعاس ةلمل لصف .ةعاس ةدمل ضيرتت نأ تدرأ اذإ

 يقنلا ءاوهلا تدرأ اذإو ءكراقو يف ديزتتو ةفداه تقولا سفن يفو ع

 ةئشان نإ هنم رخآلا سدسلا ًاصوصخو ليللا فوسج يف كلذ ىلإ دمعاف

 .اليق موقأو ًاءطو مظعأ لبللا

 ةسدقملا نكامألا ىلإو ًايشام دجاسملا ىلإ بهذلف كرحتت نأ تدرأ اذإ

 .نيجوحماو .ضيرملا ةدايعو ناوخإلا ةرايزو ةفرشملا دهاشملاو

 تيببلاب فاوطلاو ةرمعلاو جحلاب كيلعف كرحتت نأ تدرأ اذإو

 ملعتف كرحتت نأ تدرأ اذإو .رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب يعسلاو

 .ةيامرلا اذكو :ةيركسعلا تادعملا اذكو اهبكراو ليخلا بوكر

 يف مهدعاسو سانلا جئاوح ءاضق يف شماف كرحتن نأ تدرأ اذإو

 ,هريغو مهثرحو مهلانب

 بعلت ىقبت الو ءاهعاونأب ريخلا لبس يف ضماف كرحتت نأ تدرا اذإو

 ةئيمث تاعاسلاو ريصف رمعلا نإف ءنيناجملاو لفطالا تاكرح كرحتتو

 .هنركذ اميف اهمئتغاف

 ةضايرلا يف هرمع نم ةدم ناسنإلا فرصي نأ لقعلا نم نظأ الو

 يف لخد اهل ةضايرلا نأ نظأ الو ةنملا كلت رادقمب هرمع لوطي نأ ىسع

 .رمعلا لوط ثحب يف يتايس امك رمعلا لوط



 اهب ..... ةمالسلاو ةضايرلا

 ةحابسلا مّلعت وه دراو وه ام ةياغف ةبولطم يه لهف ةحابسلا امأو

 ءيش ملعتلاف ةةبولطم ةحلبسلا سفن سيلو ءرثكأ سيل بولطم هنإف

 دق ناسنإلا نآل ًابولطم ةحابسلا ملعت راص امنإو ,رخآ ءيش ةحابسلاو

 وأ سمتغي ناك انك نينمؤملا ريصأ نأ يور معن ءاهيلإ رطضبر اهجاتحي

 ."ليللا ةالص يف طاشنلل ًابلط ةدرابلا يلايللا يف لستغي

 ةضايرلاب ةيصوتلا ةيبهذلا ةلاسرلا يف درو دقف كلذ نم نكي امهمو

 يف اهنع يهنلاو ؛يمورلا لوألا نيرشت رهش يف ةنيدشلا ةكرحلا ىنعمب
0 

 .بآ رهش يف اهنم لالفإلاب رمألا اذكو ,رايأ رهش

 .لئاسلا حالف نع 77ج 17 3راحبلا :7718ج 67١ :!لئاسولا كردتسم -'

 441:15 لئاسولا كردتسم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ةمالسلاو ءاكبلاو كحضلا

 كحضا :لاقير .ةحصلا ةقرمو ةمالسلا دئار كحضلا نإ ؛لاقي

 نإف كلذ ريغ لرقي ُلإَو يبلا نكلو ,لاقي اذكه ايندلا كل كحضت

 هنإف «كحضلاو كليإ :لق ُةدَ هلعو ,”كاله كحضلا :لاق هنأ يورملا

 نقيتملاو ,"”بلقلا تيمي هنإف كحضلا لقاو :ةياور ينو ,”بلقلا مداه

 هنع ةياور يفو .وضعلا بلقلل هلومثش لمتحيو ناميإلا ءاعو وه بلقلا نم
 ."هجولا رونب بهذيو بلقلا تيمي هنإف كحضلا ةرثكو كايإ :ةللا

 نم ةحئان هبلق يف بصن دبع هللا بحأ اذإ :ُيِيَي هللا لوسر لاسقو
 نم ىكب نم رانلا لخدي ال هنأو ,نيزح بلق لك بحي هللا نإف نزحلا

 هبلق يف لعج دبع هللا ضغبأ اذإو ,عرغلا ىلإ نبللا دوعي ىتح هللا ةيشسخ
 ."نيحرفلا بجي ال هللاو ,بلقلا تيمي كحضلا نإف كحضلا نم ًارامزم

 كحضلا ضغبي ىلاعتو هئاحبس هللا نأ رابحخألا ةماع نم دافتسملاو

 الو .ةمالسو ةحلصم هيف ام ىلاعتو هناحبس هللا ضغبي الو ءلكبلا بحيو

 يف نوكي فيكو ؛ةمالسلاو ةحصلا ىلع ررضو ةصقنم هيف ام بسحي

 15 :ثيداحألا عماج -'

 .ةيق؟ح 404 :لئاسولا كردتسم -_

 .ةنمكح ما :/لئاسولا كردتسم -"

 جا 017 :لاصتخلا -

 166 :يعادلا ةلع -“



 ..... ةمالسلاو هلكبلاو كحضلا

 هل رّرق دقو .”ناطيشلا نم ةهقهقلا :ربتعملا ربخلا يفو ةمالسلا كحضلا

 .”ينتقمت ال مهللا :لوقت نأ هترافكو ,ةرافك

 .راض كحضلاو عفان ءاكبلا نإ :لوقن نأ عيطتسن كلذبو

 بجع ريغب كحضلا هؤوسأو ةهقهقلا ىنعمب كحضلا نع هلك اذه

 لوسر كحض ناك ذإ دومحت رهف نينمؤملا هجو يف ًاصوصخ مسبتلا امأو

 ,"”ةنسح ملسملا هجو يف ملسملا مسبت نأ :يورو ؛مسبتلا هِي هللا

 كحضلا فالخب هرثأ ىلع ناسنإلا ّفخي عفنو ةمحر وهف ءاكبلا اماو

 .سائتبالاو ردكتلا هبقعي دقف

 جهن يفو فيك .ةبعادملا نم ائيسث الإ موسذم رخآلا وهف حازملا امأو

 لَو هللا لوسر لقو .”'ةجم هلقع نم جم الإ ةحزم لجرلا حزم ام :ةغالبلا

 ,”هجولا ءامب بهذت حازملا ةرثك :

 حالا :؟يلاكلا -'

 14 0/ 6هيقفلا -'

 517 :رارنألا ةكشم -*

 401 حل4 :ةةغالبلا جهن -'

 415 2غلئاسولا كردتسمو 1914 :16جو 418 زغجو ,1077 :؟لئاسولا رظنا -“



 يف ُةَْي لوسرلا تاداشرإ

 ءاذغلا عاونأو ةيذغتلا لاجم



 5 ......بببس. ةحيحتلا ةيذغتلا قرط

 لكألا تامدقم

 ةرقلا هب نوكتو قمرلا دسي ام ًاصوصخ ةايحلا تايرورض نم لكالا

 ىلإ يدؤي هكرت ناك امو «تادابعلاو سرقطلا ةسراممو لامعألا ةلوازم ىلع

 مدآ نبا بسحف ؛ةمخت الو راثكإ نود نم :لوحنلاو فعضلاو ضرملا

 ,همالآ تلق هماعط ّلق نمو .هبلص نمقي تاميقل

 نأب ؛ماعطلا عون رايتخا يف ةقدلا وه لكالا رادقم دعب لمجملا اذه يف مسهملاو

 دئاوفلا ىلإ رظني نأ هيلعو ءطقف معطلا وه كالملا ناسنإلا لعجب ال

 ءامدقلا إف ؛ةحلسلا يف حورطملا ءاذغلا عاونأ يف نركت يتلا رارضالاو

 ءابطالا تايصوت ساسأ ىلع اهبيكرتو ةمعطالا عاونأ اوعرتخا دقق اوناك

 عفني امو مضاهلاو ليقثلاو درابلاو راحلا ةياعرو ءايبنالا ىتحو لب ءامكحلاو

 .رضي امو هعامتجا

 دحاو ساسأ ىلع مايالا هذه يف رهتشت يتلا ةيذغالا دنتست امئيب

 يتلا راثآلا ةسارد مدعو ررضلاو عفنلا ةظحالم نود نم معطلا وهو

 ةيفيك ةيحان نم لصحت ينلا رارضالا وأ ءاهضعب عم داوملا عامتجا اهكرتي

 «جراخلا نم ةدروتسملا ةيذغألا عاونأ اصوصخ .هنم ةدافتسالا تقوو يهطلا

 .بلاجلا اذه ين مهتعباتمو بناجالا نم اهخبط ةيفيك ملعت ينعأ

 هراض وأ عفان ره له هيف ققديو هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف ةجيسنلاو

 ؛عفانو راض نع ىرخأ ةرابع رهف مارح وأ لالح وه له كلذ لبقو

 .ًاررض لقأ لالحلاو راض مارحلاف



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ,ةرخآلاو ايندلا نيناوقل عماجلا لماكلا نيدلا وه مالسإلا ناك املو

 ةيذغتلاب طبترت طورشو تايصوت هعبانم تنمضت كلذل دسجلاو حورلاو

 تايرظن اهيمسن نأ لقنلا قئاوع ةظحالم دعب عيطتسن .ًادج ةريئك

 رثكأ نوكت نأ اهعم قحتست ةمكحتسمو ةبلص تايرظن نكلو .ةيمالسإ

 بناج ىلإ ةديدع بئاوج يف ةسارد لمعن نأ لواحن نمو ,ةيرظن نم
 ةيمالسإلا طاسوألا يف مّمعت نأ ىسع ةيذغتلا لامي يف اهحرطن تاراعش

 اهيلع ةباجإلا لواحم ةلئسالا ضعب حرطنسو ,ةماعلا اهب عفتسيو اهريغو

 .ةيلك تامدقم ميدقت كلذ لبقو

 ةيذغتلا يف عونتلا ١_

 ةروصبو ءاذغلا نم نيعون وأ دحاو عون ىلع راصتقالا لضفألا له

 ةلواحمو عونتلا لضفألا رأ .ءاذغلا نم ةليلق عاونأ ىلع راصتقالا ةيلك

 ؟تالوكاملاو تاموعطملا نم عاونالا لك لكأ

 ساسالا يفف ؛ليصفتلا نم عرن ىلإ جاتحي لاؤسلا اذه ىلع باوسجلا

 ناب دحاو ماعط ىلع ربصلا مدعو موعطملا رايتخا يف عونتلا وه بوسلطملا
 ةمعطالا داوم نأل ؛رييغت نود نم ماعطلا سفن موي لك يف ناسنإلا لكأي

 داوملا ضعب يف صقنلا لصحي ال ىتح ةفلتخم داوم ىلإ ةجاحب ندبلاو فلتخت

 .ندبلا ةيلاعف يف روصقو ضارمألا ضعب لوصح ىلإ يدؤيف

 ةمئالاو ٍةْقَي ينلا نع ةدراولا رابخألا ةظحالم كلذ ىلع ليلدلاو

 ىلاوت دقو تاموعطملا نم ةريبك ةفئاط لكأب اننورمأي مهنإف ؛يإل



 اني ...... ةحيحمعلا ةيغتلا قرط

 لك :سفركلا لك بدلا ّلُك ؛لجرفسلا لك :لثم اهداحآ يف بيغرتلا

 نايبو هلكأ يف بيغرتلا وحنب وأ رمألا ةغيصب ناك ءاوس ... ,ناهتذابلا

 هللا ءاش نإ هيلصافت يتأتس ام اذهو ,هعفانم

 دق ةدحاولا ةيئاذغلا ةبجولل ةبسنلاب لاحلا نكلو ,ةيلك ةرروصب اذه

 عاونأ ةدع لكأ ينعي .ًاذبحم عرنتلا نوكي ال دقف ناولألاب هنع رّبعيو ؛فلتخي

 .هنع مالكلا يتأيسو ةلحاو ةبجو يف

 ةيتابنلا ةيذغالا يف بلاغلا يف عيونتلا ىلع ثحلا نأ دجنس اننأ امك

 .يتايس امك عونتلا مدعو طايثحالاو رذحلا وه بولطلاف موحللا امأو

 ندبلل ةمزاللا دارملا عيمجل ةيواح ةيذغألا ضعب كانه نا امك

 ىولسلاو نملل ةبسنلاب لاحلا اذكو .هيلع ربصلا رضي ال دقف «بيلحلاك

 نم هريغ نم عفنأو ًابفاك ناك رخآلا رهف ؛ليئارسإ ونب هيلع ربصي مل يذلا
 ذأ وم فلا نود ْبَتشْنَأ » هناحبس هللا لاق كلذلر ىاذغلا

 0” ريح وه فذأأب

 ةدوجلاو معطلا ةظحالم _؟

 ءاندعالاب رمأيو .ةدئافلا ظحالي امك ةدوجلاو معطلا ظحلي مالسإلا

 نينمؤملا نم ةعامج ناسنإلا اعد اذإ ًاصوصخخ نكمأ امهم هقيونتو ماعطلاب

 ,هعسو رادقمب هبيطأو هيلع ردقي ام لضفأ مهل مّدقي نأ هيلعف ةبارقلا رأ

 39 :ةرقبلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هللا دبع يبأ نع رخآ ربخ يفو ,”فّرس ماعطلا يف سين :ثيدحلا ين

 ."'كباحصأ هيلع ٌعداو هيف قّرنتو ًاماعط لمعا :لاق القل

 انلام ماعطب انينأف ةعامج التف هللا دبع يبأأ دنع انك :لاق ةزمح يبأ نعو

 .هنسحو هئافص نم انهوجو ىلإ هيف رظنن رمتب انيناو ابيطو ةذاذل هلثمب دهع

 اقل هللا لوسر نبا دنع متمعن يذلا ميعنلا اذه نع نلأستل :لجر لاقف

 هومكغوسيف ًاماعط مكمعطي نأ نم لجأو مركأ هللا :ةهيكا هللا دبع وبأ لاقف

 ينو ."دمحم لآو دمحمب مكيلع معنأ امع مكلأسي نكلو ههنع مكلأسي مث

 نمي الو ؛مهيلع هب لضفت امع هدابع لأسي ال لجو زع هللا نإ :رمخآ ريخ

 ىلإ فاضي فيكف «نيقولخملا نم حبقتسم ماعنإلاب نانتمالاو ,مهيلع كلذب

 انتالاومو تيبلا لهأ انبح ميعنلا نكلو هب نوقولخملا ىضري ال ام قلاخلا

 ."ةوبنلاو ديحوتلا دعب هدابع اهنع هللا لأسي

 هللا دبع وبأ ناك :لاق ضعبلا نأ ىتح ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو

 ول :هل ليقف «تيزلاو زبخلا انمعطأ مث ةصبخألاو ينارفلا انمعطأ امبر النقا

 انعّسو انيلع ٌّعّسو اذإ هللا رمأب ربدتن امنإ :لاقف ؟لدتعي ىتح كرمأ تربد

 ."انرف رق اذإو
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 نه .. ةحيحصلا ةيذشتلا قرط

 هنكمي الف ةبيطلا ةمعطألا لكأ ىلع داتعي ال نأ ناسنإلا ىلع معن

 .اهنود اهيلإ قوتت هسفن لظتو سانلا اهلكأي يتلا ةلوادتملا ةمعطالا لكأ

 لكألا يف عامتجالا _*

 بهذي يذلا ىنعلاب سيل نكلو .يريهامج يكارتشا نيد مالسإلا

 نم عامتجالاو رهمجتلا ىلع ثحي مالسإلا لب ةرفكلا نويعويشلا هيلإ

 ينغلا ةالصلا يف سانلا عامتجا لثم كلذو ريقفلاو ينغلا نيب قرف نود

 يف كارتشالاو دحاو سابلب ريقفلاو ينغلا جحلا يف عامتجالاو ,ريقفلاو

 ماعطلا يف كارتشالاو عامتجالاو ,ناضمر رهسش يف لكالا كرتو موصلا

 ُةلَْو لوسرلا هيلع ثحام اذه ,ريقفلاو ينغلا دئاوملا ىلع سولجلاو

 اهب صخي ةميلو نع ُةُيفَي ىهنو هيلع عامتجالاو ماعطلا ماعطإ ىلع دكأو

 ,ءاينغألا

 ناكو ؛ماعطلا نم فانصالا لك لكأي ناك يي ينلا نأ يور دقو

 نيملسملا نم هوعدي نم عمو اولكأ اذإ همدخو هلهأ عم هللا لحأ ام لكاي

 ,هفيض عم لكأيف فيض مهب لزني نأ الإ هيلع ارثكأ ام ىلعو ضرالا ىلع
 .”ةعامجلا يف ةكربلا نإف ؛اوقرفتت الو اعيمج ارلك :لوقي ناكو

 نم هّدعيو «يديألا هيلع ترثك ام ماعطلا بيطأ نأ ىري ُِنَي ناكر

 «لالح نم ناك اذإ مت دقف لاصخ ثالث عمج اذإ ماعطلا :ُهيَي لاق همامت

 .”هرخآ يف هيلع هللا دمحو هلوأ يف يّمسو هيلع يديألا ترثكو

 518:9 010 :11لئاسولا ءنيقداصنا ديلارم باتك نع 77 :قالخخالا مراكم -'

 9/0 :رابخألا يناعم :17ح 7٠6 :!لاصخلا ءال4ح 58 :نساحغا ,؟ح 77 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ينيأ هيلع ترشك ام هللا ىلإ ماعطلا بحأ :ُهيلَِي هنع ثيدح يفو

 .نينمؤملا

 لوسر لاق دقف ءابرغلا ةوعد لكالا يف بولطملا عامتجالا يف مزلي الو

 مهباعط لوأ يف نومسيف هتدئام عضيو هلايع عمجي لجر نمام :َُيي هللا

 ."”مهل رفغي ىتح ةدئاملا عفرتف هرخآ يف نودمحيو
 نا ىلإ ناسنإلا لصي اهيف لمأتلاو ,رابخألا نيماضم ةظحالم دعبو

 ءارمتساو طاشنو طاسبنا لوصحو ماعطلا ىلع عامتجالا يف ارارسأ كانه

 دئاوع ينيألا ةرثكو عامتجالل نإف يمعزبو ةةدحولا عم لصحي ال ماعطلل
 بيط رهف هب ذاذتلالا ىلإ ةفاضإلاب وهف ءماعطلا بيط اهنع ئبني دق :ةيحص
 هدحو ناسنإلا لكأ يف نمكي امك ههب عافتنالاو ةءارملاو ةغاستسالا ىنعمب

 ىدحو هداز لكآ ةثالث هللا نعل :ٌإَي هللا لور لول ؛رارضأو رطاخم

 عينتسي نعللا نإف يعيبطو ,”دلحو ثيب يف مئانلاو ,هلحو ةالفلا بكارو

 .بوقعي ةصق هلاثمو ارارضأ

 نينثالا ماعطو نينثالا يفكي دحاولا ماعط :اَعْسا لوسر لاق _5

 .”ةعبرالا يفكي ةثالثلا ماعطو ةثالثلا يفكي

 لمتحي امك .نيمعاطلا ددع داز اذإ ماعطلا يف ةكرب لوصح ينعي اذهو

 عبشلا نأل دسجلا ةجاح ةيحلن نم نينثالا ينغي دحاولا عبشي ام نأ ةدارإ

 15 :تايرفعجلا ,18ح 147 :يناكلا 3

 1458ج 590 :؟هيففلا -'

 رالف 94 :نساحلا ح30 21يفاكلا -*



 انيلا ... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 نوكيف ,ىلوالا وه لوالاو :ىرخأ ًارومأ لمتحيو ,دسمللا ةجاح نم رثكأ ةناع
 دحاولا ماعطو ةكرب ةعامجلا :ىرخأ ةياور ينو ءءاصحإ ىلإ جاتمي رسخآ رس

 لكان انإ للا لوسر اي :لاقف اي هللا لوسر لجر لأسو ء..”نينثالا يفكي

 اوركذاو هيلع اوعمتجاف ,مكماعط دنع نوقرتفت مكلعلو :لاق ,عبشن الو
 ةكرب ماعطلا رثكأ :ةقنقلا نينمؤملا ريمأ نعو هيف مكل كرابي هيلع هللا مسا

 ,”يديالا هيلع ترثك ام

 ءانيب امك لايعلا عمج اهنم ةدحاو .ةددعتم عامتجالل لّيجلا_ه

 همربأو عراشلا همتأ يذلا رمالا ,ماعطلا ىلإ نيرخآلا ةوعد يه ىرخألاو

 يصوأ :ُليَي هللا لوسر لاق ءكلذ يف بغرو ةوعدلا ةباجإب نينمؤملا رمأب
 نإف ليمأ ةسمخ ىلع ولو ملسملا ةوعد بيبي نأ بئاغلاو يتمأ نم دهاشلا

 تابجاولا قوقحلا نم نإ :تكا قداصلا نع ةياور يفو ,"نيدلا نم كلذ

 .”هتوعد بيجي نأ ملسملل

 ىعدُي نم نأل :ةيرارمتسا ةيبوانت نوكتس عبطلاب ةيلمعلا هذه نإف
 اضرلا نسحلا يبأ نع ري يفف ؛عامتجالا دعب عامتجالا ىلاتتيو وعدي

 ال ليخبلاو .هماعط نم اولكأيل سانلا ماعط نم لكأي يخسلا :لاق انتقل

 194 :تايرفعجلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ىلع ثحلا رابخألا يفو ,”هماعط نم اولكأي الثل سانلا ماعط نم لكأي

 هموصب يعادلا ربخي الو رطفي ًامئاص ناسنإلا ناك ول ىتح ةوعدلا ةباجإ

 اذإ :ةنكا هللا دبع يبأ نع ريخلا يفف :هيلع رارصإلل هئجلي وأ هيلع مين

 .'كيلع مسقي نأ ىلإ هئجلت الو لكف مئاص تنأو لك كوخأ كل لاف

 .مهئارقإو فويمغلا لابقتسا وه عامتجالل رخآلا قيرطلاو

 مزاللا نم رثكأ فلكتلا مدع وه «هماودو عامتجالا تاموقم نم ١_

 لقو «””نيفلكتملا بحأ ال :لق يي للا لوسر نإف ,معاطلا جرحت مدعو

 رضح ام ميدقت ضورفملاو .'"”هيخأ نم مشتحي ال نمؤملا اقل هللا دبع وبأ

 ربخلا يفف .هل مّدقي ام رقتحي ال نأ معاطلا ىلعو هلقتسي الو ماعطلا نم
 رقتحا ئرمال كلهو هل مّدق ام رقتحا ئرمال كله .اليقلا هللا دبع يبأ نع

 ,”هيلإ مدق ام هيخال

 م نإف ماعطلا نم رضحام هل مدقت دحأ كيلع لخد املك اذكهو

 .ءوضولا هيلع ضرعاف برشي مل نإف ءءاملا هيلع ضرعاف لكأي
 ,مهتعوج دسو نينمؤملا عابشإو ماعطلا ماعطإ ىلع ديكاتلا درو _/

 كانهف ,ريظن هل دهشي مل ثيحب فثكمو عساو لكشب ريقفلاو مهنم ينغلا
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 نرش ... ةحيحمملا ةيذغتلا قرط

 تائم كانه لعلو نأشلا اذه يف ةدراو لئاسولا باتك يف باوبا ةدع

 .فيضلا ءارقإ يفو كلذ يف ةبغرملا تاياورلا

 سارعالا يف ًاصوصخ ,ةعمسو هاير نكي ملام مئالولا لمع اذكو

 ًاصوصخ رفسلا نم ةدوعلا دنعو ءدجسم وأ راد هانب دنعو دالوألا ناتخو

 يسدقلا ثيدحلا يفف راجلا ًاصرصخ عئاجلا ماعطإ اذكو ؛ةكم ىلإ رفسلا

 انه نمو «”واط ملسملا هوخأو ٌناعبش تاب نم يب نمآ ام :ىلاعت هللا لاق

 .برقعي ةصق يف امك ناسنإلا ىلع بئاصملا ينأت

 ةحئار بيطأ سرعلا ماعط _8

 هيف قونتنو هديبو ماعطلا ذختن ان تكا هللا دبع يبال ضعبلا لاق

 هيف بهت سرعلا ماعط نأل كلذ :لاقف ؛سرعلا ماعط ةحئار هل نوكي الف

 لجر لق ةةريتعم ةياور يفو .”لالحلل ذختا ماعط هنال ؛ةنجلا نم ةحئار

 لقن ءهريغ ةحئارب تسيل ةحئار سرعلا ماعطل دج ان :تنك هللا دبع يبأل

 هللا ثعب الإ ةةش وأ ةرقب حبذت وأ روزج هيف رحني نوكي سرع نم ام ةنل

 كلتف .مهماعط يف هفيدي ىتح ةنججلا كسم نم طاربقق هعم اكلم هيلإ

 لهس ىبرم فيفخ سرعلا ماعط نأ دهاشملاو ءاذل مشت يتلا ةحئارلا
 .”مضفلا

 اه (18 :نساغلا 3581 :ةيفاكلا -'

 هج 701 :يلاكلا -؟



 رمعلا لوطو ةحبصلا

 ُيَو هللا لوسر نعف .ةبيصملا لهأ دنع ماعطلا لكأ ذبحي ال_ه

 لمعي نأ وه بولطملاو ,”ةيلهاجلا ننس نم ةبيصملا لهأ دنع لكالا
 ال لي ينلا لعف امك مايأ ةئالث هل ماعطلا ةبيصملا بحاص ناريج

 ءامسال ًاماعط ذختت نأ ةمطاف رمأ ثيح ءبلاط يبأ نب رفعج دهشتسا

 .”مايأ ةثالث سيمع تنب

 .مضهلا ئيس ليقث ةبيصملا ماعط نأ دهاشملاو

 معطلا ةيبسن ٠١

 ناقتإب سيل هعفنو ماعطلا معط نأ ىلإ ةيمالسإلا ةيرظنلا بهذن

 ليخبلا ماعطف ,لذابلاو خباطلا ةيسفن هيف لخدتيو .طقف هتانوكمو هخبط

 فورظلا هيف لخدتي اذكو ,"”ربشخلا يف ءاج امك ءاود ميركلا ماعطو ءاد

 ريغ نم أوسأ ةبيصملا لهأ ماعطو .هريغ نم بيطأ سرعلا ماعطف ,ةياغلاو

 نإف .ةيبسنلا يه هذهو .يديألا هيلع ترئاكت ام ماعطلا بيطأ نإف اذكو

 لعلو ؛لاخ ىلإ لاح نم همعط فلتخي ةدحاولا تانوكملا اذ دحاولا ماعطلا

 دهاشملا نإف 21 تيبلا لهأل لمعي ام معطلل ةنسحملا لاوحألا كلت نم

 وأ مهمتاب لمعي ام لكر مهبئاصم وأ مهحارفأ يف ءاوس ًامعط بيطأ هنأ

 .مهنم دحاو مسأ

 .0[0/ح 11 :!هيقفلا -

 ءاقلح 414 :نساغا -'

 41 :هةراحبلا 5١ :يرفغتسملل :اطنلا بط 6



 انسي

 ةيذغتلا ةيفيك
 هنع ينغتسي الو ,ناسنإلا ةايح يف يساسأ رصنع ءاذغلا نأ مولعم

 ءاذغلا ىلإ جاتحي فوجأ مدآ نبا قلخخ لجوزع هللا نإ .اناسنإ مادام ناسنإلا

 .ءاذغلا نع اهباذع هلغشي الو منهج ران يف ىتح

 ببسب ددجتت هتيلاعفو هتيويح لكو ءاذغلاب موقي دسملا نأ كلذو

 ةجيتنلا يفو ههبر ضئارف ىّنأ الو ناسنإلا ىّلص ام ءاذغلا الولو ءءاذغلا

 كالهل اببس ريصي دق بجاولا ءاذغلا اذه نككلو ةلمجلا يف بجاو رهف

 يرررض راضلا نم عفانلا زييمتو هب ىلغتي ام نييعت نإف هضرم وأ ناسنإلا
 ةليح يف ربكألا رودلا اهل اهتاقوأو اهرادقمو ةيذغتلا ةقيرط نأ امك .ًادج

 نامزو لكؤي ام يف ثحبلا عباتنس ائرودبو .هتوارطو هتمالسو ناسنإلا

 .لكؤي ام رادقمو لكألا

 لكالا تابجو ددع

 وأ لكالا تابجو رثكت وه له ةيذفتلا لاجم يف لضنألا رهام

 ؟ةليقث ةدحاو ةبجو لكأي وأ ؛ةفيفخ تابجو تس وأ سمخ

 امهو رثكأ سيل مويلا يف نيتسجو ىلإ ةيمالسإلا ةيرظنلا بهذت

 وه امك ًاضيا نيقباسلا ةقيرطو ءايبنالا ةقيرط يهو ءءاشعلاو ءادغلا

 .تاياورلا نم دافتسم



 رمملا لوطو ةحصلا .......

 يبأ ىلإ توكش :لق تلصلا نب يلع نع هدنسب ينيلكلا ىور دقف
 الو شعتو ٌدغت :يل لقف مَحّنلاو عاجوالا نم ىقلأ ام ةرثك ةنكث هللا دبع

 :لوقي لاعتو كرابت هللا تعمس امأ .ندبلا داسف هيف نإف يش امهنيب لكأت

 ةمختلاب ىلتبم ناك نإو لئاسلا نإف .”ايشعو ةركب اهيف مهقزر مهل
 ماع لكشب ملكتت ةياورلا نأ حضاو نككلو لكالا ليلقت وه هجالعو

 .لاعتو هناحبس هللا مالك نم ةتكلا مامإلا كلذ دافتساو

 وهو طقف مويلا يف نيتبجو ىلإ بهذت ةينآرقلاو ةيمالسإلا ةيرظنلاف
 دحاو لك تقو ددحنسو راهنسلا يفرط يف لكالا ينعي ىاشعلاو ءادغلا

 .ةقدلاب امهنم

 لكالا تابجو ليلفتب عفترت محلا نأ ريخلا اذه نم انملع ام دعبو

 نال ضيأ تابجولا ليلقتب عفترت ضارمألا ينعي عاجوالا نأ ًاضيأ انملع
 نم صّلختلا ةقيرط الكل مامإلا هملعن عم عاجوألاو مَحْنلا اكش يوارسلا
 عيمجملا

 نيتبجولا نيب ءيش لكأ مدع يهر ىرخأ ةيصوت تفاضأ دقو اذه
 يأ ًائيش لكأي ال يأ مومعلا ىلع لادلا يهنلا قايس ين ةركنلا عوقو وحنب

 داسف ىلإ يدؤي نيتبجولا نيب ءيشلا لكأ نأب كلذ تللعو .ناك ءيش

 .ندبلا

 نب نب يلع نب امهالك تماص نبا وأ تلصلا نب يلعو ءتماص نب يلع :هبفو ,4؟ :نساحلا 171 :؟يئاكلا -'
 .تلصلا ىلع قئو دقف ديحولا ىوس لاجرلا بتك يف اقثوي



 مما
 2 . ةحيحصلا ةيلغتلا قرط

 عنام الف الإو ؛«يشلا ةملك نم ءاذغ ةبجرك لكؤي ام ةدارإ لمتحيو

 نإف ناسنإلل مدقي يذلا لسعلا لثم وأ نيتبجولا نيب ةهكافلا لكأ نم

 ههيف عنملا مدع ىلع لدي ام كانه

 ءادغلا

 هنم نقيتملاو ءادغ ىمسي راهنلا يف لكؤي يذلا ماعطلا نأ رهاظلا

 لاوز ىلإ رجفلا عولط نيب ام لكؤي ام لمش مع اذإو .راهنلا لّوأ لكألا وه

 وه مويلا هيلع حلطصملا ناك نإو رهظلا دعب امل هلومش دعبيو ؛سمشلا

 حلطصملا نأ ريغ ءادغلاب سمشلا بورغ ىلإ هدعب امو رهظلا لكا ةيمست

 .هريغ رابخألا يف

 دارأ نم :ايَي يبنلا لوقو ءادغلا ةركابُس ىلع ثحلا نم دافتسي دقو

 لكالا يه ةركابملاو ليوط ءادغلا تقو نأ ,”ءادغلا ركابُيلف ءاقب الو ءاقبلا

 سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب امو :حبصلا لوأ وهو «تقولا لوأ يف

 .ىحضلا يه ةادغلاو ةةادغلا ماعط وه ءادغلاف الإو :ًالثم

 ءاشعلا

 نم لضفأ ليللا ماعط نأ ىلإ ةيلك ةروصب بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا

 روحسلا لمشي ليللا ماعط نإف ءاشعلاب كلذ صتخي الو ,'”راهنلا ماعط

 .4؟ ١: نقلا اضرلا رايخأ نويع لل

 113 لئاسولا يناكلا ءرئهنلا ماعط نم عفنأ ليللا ماعط :لاق ةغنقل هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف -'

 دلل



 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 يشعلاو يشعلا ماعط وه ءاشعلا نإف مالظلا لولح دعب لكؤي امو ًاضيأ

 هدعب امو قفشلا ةبوبيغ ىلإ يأ .ةملظلا ىلإ سمشلا بورغ نيب ام وه

 .ليللا ثلث ىلإ ةمتعلا ىمسي

 ةفلتخم خيصبو فثكم لكشب ءاشعلا ىلع رابخألا يف ديكأتلا ءاج دقو

 دروأ اناو ديكأ هكرت يف ررضلاو ديدش ءاشعلا يف رمآلا نأ نع ئبنتل

 دديدرتلل لاجم ىقبي ال ىتح تاياورلا

 "”ةمرهم ءاشعلا كرت# :لاق هنأ هاي هللا لوسر نع ثيدحلا يف هاج

 ينإ ةفشح ىلع ولو ءاشعلا وعدت ال :ُإْي هنعو ,ةضيفتسم ةياورلاو

 .""باشلاو خيشلا ةوق ءاشعلا نإف ؛مرهلا ءاشعلا كرت نم يتمأ ىلع ىشخأ

 نأ نم هتمأ ىلع هملع قباسب ُلَي لوسرلا فّوختي فّوخت ةمئف

 هكرث نأ لاحلاو ءاشعلا لوانت نع مهفرصيو مهريغو ءابطألا مالك مهّرغي

 .مرفا لجعيو أادج راض

 نأ نم ىوري ام ءابطألا ةيحلن نم ناصقنلا اذه لوصح ديؤي يذلاو
 مهنإ :لاقف ؟ليللا ءاشع يف مكؤابطأ لوقي ام :لجرل لاق الكل هللا دبع اسبأ

 نم ةيصوتلا كلئو يهنلا كلذ لعلو هب مكرمآ ينكل :لاق هنع انوهني

 .هتاملعو ينانويلا بطلا ةيحلن نم ةيتآ رصعلا كلذ ءابطأ

 701ج 456 'نساحفا يف انقل هللا دبع يبأ نعو ,008ح 164 :؟مالسإلا ملاعد -

 2007ح١15 :نساحلا -'

 20ج 184 3يفاكلا -*



 .... ةحيحصلا ةيداغتلا قرط

 «مرهلا هثاريإ وه ءاشعلا كرت ررض دعت ةراملا ةياورلا هذه نأ مهملاو

 لبق هلولحو بيشملا ليجعت وه دارملا نوكيف ههنم دبال ام مرهلا ناك املو

 .هلاوأ

 :مهوق اهنم ىتش ظافلأبو ةددعتم ىنعملا اذهب ةلصاولا تاياورلاو

 بطلا تاراعش نم ًاراعش ةلمجلا هذه لعج نكميو تمَرِهَم ءاشعلا كرت

 .ةمالس هاشعلا كرت لئاقلا هريغ فالخ ىلع يمالسإلا

 ندبلا صقانت اهنم ةريثك ًارومأ ينعت مرحلا ةملك نأ كش الو

 داحآ ىلع ةلدأ كانهو ,..و اهناصقنو ندبلا ةرق يهاوت اهنمو ؛هلالحمضاو

 :يتالاك اهركذن رومألا هذه

 دبع يبأ نع حيحصلاو نسحلا اهنم رابخأ ةدع يفف ,ندبلا بارخ

 كرت :ىرخأ ةياور ينو .”ءاشعلا كرت ندبلا بارصخ لوأ :لاق ا هللا

 ,"”هاشعلا كرت ندبلا مادهنا لوأ :ةياور يفو ؛”ندبلا بارحخ ءاشعلا

 كرت نم :ةلككلا هللا دبع يبأ نع ربنعملا ربخلا يفف .ةوقلا ناصقن

 ,"هيلإ دوعت الو ةوق هنم تصقن ءاشعلا

 لاقي ًاقرع دسملا يف نإ :لاق :ةقتلا اضرلا نع ربخلا يفف :ةيشيج راثآ

 ىنح قرعلا كلذ هيلع وعدي لزي مل ءاشعلا لجرلا كرت اذإف ءاشعلا هل

 .؟حا44 3يفاكلا -'

 194ج 651 :نساحما -"

 0501ج 157 :نساحلا -*

 ١259ج 157 نساحلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نعدي الف .ينتأمظأ امك هللا كأمظأو ينتعجأ امك هللا كعاجأ لوقي حبصي

 ."ءاشعلا مكدحأ

 هيف للخن لوصح زواجتي ال هءاعدو قرعلا ىركش نأ حضاولا نمو

 لمأتلل دراوم هيف ثيدحلا اذه نأ كش الو دسجلا ةماع ىلع هررسض دوعي

 نم كانه سيلف ءاشعلا مساب هامسو قرعلا اذه فشتكا يذلا نم اهنم

 يف ةيمستو لامعتسا اذه نأ دبال ,نامزلا كلذ يف تائيجلاو قرعلا فرعي

 ال هدسج يف قرع تام ةليل ءاشعلا كرت نمو :ةياور يفو .تقولا سفن

 ؟ةسارد ىلإ ةجاحب وهو ؛تانيجلا ضعب توم ضرفت يهف "دبا ىيحي

 .ةياورلا فعفل

 ولو ءاشعلا عدي ال ناك ةنقا نسحلا ابأ نأ يور دف .ةيلسانت راثآ

 ."”عامجلل حلاصو :لاق الإ هملعأ الو .مسجلل ةوق هنإ :لوقي ناكو ةكعكب

 ءاشعلا رادقم

 ىقبي ال نأ دارملا لب ؛لكالا ةرثك ينعي ال ءاشعلا لكأ ىلع ديكاتلا

 يفو .ةقباسلا ةياورلا يف هاج امك ةكعك وأ ةدحاو ةمقلب ولو ؛ًاغراف فوجلا
 نم ةبرش ولو زبخ نم ةمقل ولو ءاشعلا مكدحأ نعدي الف :ىرخأ ةياور
 د

 .1؟ح 184 ”ايفاكلا -'

 14م :قالخألا مراكم -'

 001ع 497 :نسلغلا مج :1يفكلا -
 7؟جامف ”يفاكلا -'



 اهيا ........ ةحيحصلا ةيدلغتلا قرط

 يناكلا لكألا وه بولطملا لب ؛لكألا ةلق موزل ينعي ال ًاضيأ اذهو

 ةياورلا يفف ئلتمي ىتح لكأي نأ يغبني خيشلاو لهكلا صوصمخ يف لب
 لجرلل يغبنيو ؛ةمرهم ءاشعلا كرت :لاق ليا هللا دبع يبأ نع ةحيحصلا

 .”ماعطلا نم ئلتمم هفوجو الإ تيبي ال نأ نسأ اذإ

 نم ئلثمم هفوجو الإ ماني ال نأ ريبكلا خيشلل يغبني :ةيناث ةياور يفو

 ."'هتهكنل بيطأو همونل ىدهأ هنال ماعطلا

 وه ءالتمالا لب .ًاغراف هفرج نوكي ال نأ درجم ره سيل دارملاو

 .ةيبط دئاوف هلو خيشلل لضفالا

 ال :لوقي انك هللا دبع يبأ نع ريتعم دنسب يور ام ةيلضفالا ليلدو

 "هل ًاريخ ًاثلتمم تييي ًافيفخ تيبي نأ نسلا يف لخد نم ربخ
 يبصلاك .ًاخيش نكي مل نملاهب ءازتجالاو ةمقللاب ءافتكالا معن

 .ةمقللا هيزهع دق هنإف لهكلاو باشلاو

 ."محلمب مقل ثالثب ولو ءاشعلا عدت ال :ةياور ينو

 نم رعشتسيو «”فشح نم فكب ولو ارشعت :َُي ينلا نعو

 .رثكألا ةيبولطم ؛ولو» ةملك

 100 150 :نسافلا ؛4ح 184 3يفاكلا -“

 59301 :؟ءيقفلا -'

 100ج 206 :نساحلا ,3حا146 :3يفاكلا -"

 .196 ةقالعخألا مراكم -'

 .5؟جا113 3؟راحبلا 509ج ه* ؛رايخألا باهش <“



 رمعلا لوطو ةحصلا .

 ام هنم هفعاضم ديكأت لهكلا صوصخ يف درو دقف ةماع ةروصبو

 لكأي نأ عدي الف لجرلا لهتكا اذإ :لاق غن اضرلا نسحلا يبأ نع يور

 نع ىرخأ ةياور ينو .'”ةهكنلل بيطأو مونلل ىدهأ هنإف ًائيش ليللاب
 اي :لاقف ,ىشعتي وهو ةليل ةغنكا هللا دبع يبأ ىلع تلد :لاق لضفملا

 لجرلل بحتسي هنإف ؛لكف ُددُأ :لاقف تيشعت دق :تلق .لكف ُندأ لضفم

 .”تلكأف توئدف ؛ثيدح ماعط هفوج ينو الإ تيبي ال نأ لهتكا اذإ

 داز اذإ :لاق ؛1)8 مهضعب نع خيشلاو لهكلا ددحت ةياور كانهو

 .”خيش وهف نيعبرألا ىلع داز اذإو ؛لهك وهف نيثالثلا ىلع لجرلا
 ام ةيدج رثكأ رمألا نأ ملعتل تاياورلا كلت عيمج تدروأ امنإو

 ىلإ انوعدي اهدرون مل ىرخأ تاياور يفام عم ديكأتلا كلذ لكو هروصتن
 -خريشلا ًاصوصخخ- سانلا مهريذحتو ءابطالا تايصوت ضسعب ين لمأتلا
 لكأ مدعب ةيصوت كانه معن ,ماعطلا نم ءالتمالا ًاصوصمخو ءاشعلا نم
 يف ناسنإلا طرفي نأ يغبني ال ةيلك ةروصبو :خيشلل ليللا يف مسدلا

 .تالاحلا لك يف لكألا

 دحألاو تبسلا ةليل هاشعلا كرت

 يور دفن يلاوتلا ىلع نيتليللا نيتاه يف ءاشعلا كرت نم ريذحت كانه

 دحألا ةليلو تبسلا ةليل ءاشعلا كرت نم :لاق هنأ لِي ينلا نع

 0214ج 457 :نساغلا .؛ج 184 7يفاكلا ا

 503ج 455 :نساحلا -'

 114ج 784 :لوقعلا فحت -_



 ... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 نع يور ام اهرسفيو .”اموي نيعبرأ هيلإ عجري ال ام هنم بهذ نييلاوتم
 نييلاوتم دحألا مويو تبسلا ةليل ءاشعلا كرت نم ؛لاق ةتكا هللا دبع يبأ

 نيتاه ىلع ديكأتلا ءيجم لمتحيو ًاموي نيعبرأ هيلإ عجرت ال ةرق هنم بهذ
 .لامعألا فانئتسا نامزو عوبسألا ةروكاب امهنال نيتليللا

 هاشعلا تقو لضفأ

 امدعب كلذو هم أردق ءاشعلا ريخأت ةيبولطم رابخألا نم دافتسملا

 مزتلي نم لوامي ءاشعلاو ءادغلا طقف ناتبجو يه لكألا تابجو نأب انملع

 بورغ لبق ءاشعلا لكأي ضعبلا نأ ىتح ,ءاشعلا ليجعت نيتبجوب

 يأ فاشعلا ةالص دعب ام ىلإ هريخأت ىلع دكؤت تاياورلا نكلو ؛سمشلا

 ,ةمتعلا تقو وهو ةالصلا ءادأو قفشلا ةبوبيغ

 الف ةمنعلا دعب نييبنلا ءاشع :لاق :غنقل نينمؤملا ريمأ نع ةياور يفف

 هللا دبع يبأ نع ةياور يفو «”ندبلا بارخ ءاشعلا كرت نإف ءاشعلا عدت
 دنع يه ةمتعلاو ؛””نييبنلا ءاشع ةرخآلا ءاشع دعب ءاشعلا :لاق اننا

 .ليللا ثلث ىلإ رمتستو قفشلا بايغ دعب مالظلا لولح

 بولطم وهو ًاررحس ىمسي ليللا فصتنم دعب لكالا لعلو

 .مئاصلل

 .3818 776 :!؟لئاسولا كردتسم ؛ا48 :قالعخألا مراكم -'

 .19/ح 45١ ؛نساغلا ح18 :1يفاكلا -'

 .1ة4 151 :نساحغلا لح 584 1يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ... 9

 ثيدحلا يفف لصف الب ءاشعلا دعب مونلا مدع ىلع ريكذتلا ىقبيو

 اهيلع اومانت الو .ةالصلاو هللا ركذب مكماعط اوبيذأ :ُِكي هللا لوسر نع

 لهكلل ًاثلتمم فوحلا نوك موزل ىلع لدي ام عم هعمجو ,””مكبولق وسقتف
 «فوجلا يف ىقبي باذ اذإ ماعطلا نإف ,ةباذإلا يفاني ال ءالتمالا نأب ,خيشلاو

 وأ اهللا ركذاو ّشعت» راعش وكيف .ربخلا اذه حص ولو كلذ ةدارإ لمتجيو

 .«شمتو شعت» راعش نم لضفأ ؟لصو شعت»
 :ةظحالم

 يه امنإ مويلا يف ماعطلا نم نيتبجو لكأ ينعي ءءاشعلاو ءادغلا

 ًاصوصخت اهنم لضفأ ةقيرط كانهو ,سانلا ةماعل ةلضفملا ىطسولا ةقيرطلا
 يبو نوديري ام لكو نوهتشي ام لك لكأ ىلع نيرداقلا ةمعنلا بابرال

 ,نيمويلا يف تابجو ثالث لكأ يهف لكالا ريثك ناك نم لكو اؤاش رادقم

 :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج امك ؛مويلا يف ةدحاو ةبجو لكا اهنم لضفأالاو

 راهنلا نم يضمي ام دنع موي لك ين كلكأ نوكي نأ بجي يذلا كنامزو

 لوأ يف أركاب ىدغتت .نيموي يف تالكأ ثالث وأ ةدحاو ةلكأ تاعاس نامث

 نم تاعاس نامث يضم دنعف يناثلا مويلا يف ناك اذبف ,ىشعتن مئ موب

 ٌيَي دمحم يدج رمأ اذكو .ءاشعلا ىلإ جتحت مو ةدحاو ةلكأ تلكأ راهنسلا

 الو ديزي ال ردقب كلذ نكيلو ءنيتبجو هدغ يفو ةببجو موي لك يف ًايلع
0 

 .15:014ع 4 :1؟لئاسولا كردتسم ,77 :يدنوأرلا تاوعد -'

 كا :ةاراحبلا -'



 د ... ةحيحصلا ةيرلغتلا قرط

 نيديلا لسغ

 هلعبو ماعطلا لبق نيديلا لسغ ىلع ةمئالاو هِلِلَع ينلا دكا

 ضعب عم اهضعب سناجتي ال دق اهريغو ةمالسلا يف ةبيط ًاراثآ هل اوركذو
 لاق ؛رمعلا لوطو ناطيشلا بارتقا مدعو ةحصلاو ىنغلاك رهاظلا بسحب

 يف ىولب نم ينوعو ةعس يف شاع ماعطلا لبق اضوت نم :ٍلقي هللا لوسر

 دكؤت تاياورلاو ؛هجولاو نيديلا لسغ وه ءوضولاب دوصملاو ,"”هدسج

 لبق هدي لسغ نم :هلوق تكل هللا دبع يبأ نع درو دقف ؛نيديلا ىلع

 ةقنقا هدهت كنإف ,””هدسج يف ىرلب نم يفوعو ةعس يف شاع هدعبو ماعطلا
 .ءوضولا ناكم نيديلا لسغ ركذي

 لبق نيديلا لسغ انه ءوضولاو :لاق هنأ تقلا قداصلا نع ربخلا ينو

 :يتآلاك هدئاوفو هراثآ امأو ,”هدعبو ماعطلا

 هدعبو ماعطلا لبق نيديلا لسغ :ةتللا نينمؤملا ريمأ لاق ,رمعلا ةدايز

 ."رصبلا ولجيو بايثلا نم رمغلل ةطامإو ,رمعلا يف ةدايز
 نيديلا لسغ :ةهنقلا يلع نع يور املو ةراملا ةياورلل .رصبلا ءالج

 رلجيو , بايثلا نم رمغلل ةطامإو ؛قزرلا يف ةدايز هعبو ماعطلا لبق

 0 نعبلا

 0١ :يدنرارلا ران رفعجلا -'

 .184ج 9 ؛ةبيذهتلا اح 14 :يفاكلا -'

 50 :يسوطلا يلامأ -"

 550 414 :نساغا 7حا14: :يفاكلا -'

 .ةثامعبرألا ثيدح ١7١ :لاصخلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ةراملا ةياورلل .رمغلا ةطامإ

 ًاضوتيلف هتيب ريخ رثكي نأ هرس نم :ُْيِكَي هللا لوسر لاق ءريخلا ةدايز

 ."هماعط روضح دنع

 ماعطلا لبق اضوت نم :ٌةيِقيَي هللا لوسر لاق ,قزرلا ةعسو رقفلا يفن

 .”هلسج يف ءالبلا نم يفوعو هقزر نم ةعس يف شاع هدعبو
 ماعطلا لبق ءوضولا نأب لوقلا دح ىلإ كلذ يف ةغلابملا ةياور ينو

 .اهالحمضاو هراثآ لاوزو هلاوز ينعي وهو .”رقفلا نابيذي هدعبو

 هدعبو ماعطلا لبق ءوضولا نإ ىلع اي :لاق ُةيَْي هللا لوسر نع فش
 .'قزرلا يف نميو دسجلا يف ءافش

 هلوأ :ماعطلل ءوضولا يف لاق لني للا لوسر نأ يور دقف مهلا يفن

 .” مهلا يفني رخآو ءرقفلا يفني

 هدعبو ماعطلا لبق ءوضولا :لوألا نسحلا يبأ نع ,ةمعنلا تابثإ

 ,ةمعنلا تبثي

 ءاهاوز نود ليحي يأ

 505 :؟يسوطلا يلامأ .47 :يدنوارلا رهاون 77 :تايرفعجلا -“

 507 :!يسوطلا يلامأ -'

 597ج 406 :نساغا -"

 007ج 404 :نساغلا -“

 ,هحذ 590 تيفاكلا <“

 88ج 454 :نساغلا -“



 اذن

 امل لصف نرد نمو لكألا ةدارإ دنع نيديلا لسغ نوكي نأ مزلي ١_

 نم :لاق الكا هللا دبع يبأ نع رخآلا ربخلا يف املو ,راملا ريخلا ةدايز ربخ يف

 تاياورلا سفنو ."”هماعط روضح دنع ضوتيلف هتيب ريصخ رثكي نأ هرس

 .لصفلا مدع يف ةرهاظ هماعط لبق ةلئاقلا

 نأ ريغ نم لكأي نأ سأب الف اهلسغي ملف ةفيظن هلي تناك نم معن
 ثولت مدعو ةفاظنلا وه دوصقملا نألو ربتعملا ربخلا يف ءاج امك هلي لسغي

 ضعب نع لقن دقو اهلسغ ىلإ ةجاح الف ةفيظن اهنوك عمو ماعطلا

 هلي لسغي نأ نود نم تالاحلا ضعب يف لكالا يف عرشي ناك هنا ةمئالا

 .ةفيظن تناك اهنأل كلذو

 ثشطلاو هاملا قيربإب نايشإلا وه مايالا كلت يف ررقملا نأ ودبيو

 رركتتو ؛مهيديأ اولسغيل لكالا يف مهعورش دنع نيسلاجلا ىلع هترادإو

 ,لكالا دعب ةيلمعلا

 يور دقف ؛لكألا لبق اهلسغ دعب ليدنملاب ديلا حسم حلصي ال _"

 مل ماعطلا لبق اضوت اذإ 2 نسحلا ابا تيأر لاق مزارم نع ربتعم دنسب

 ماود ىلع لدي وهو ,”ليدنملا سم ماعطلا دعب اضوت اذإو «ليدنملا سمي

 كلذ

 500ج 116 :نساحلا ,م 14 :1يفاكلا -'

 144 418 نسال 171ج ه4 :ةبيذهتلا ؛ح 140 :3يفاكلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا

 العا هللا دبع يبأ دنع انك :لاق لامجلا نارفص نع ةياور ينو

 هنم :860لاق مث ,هفاعف ليدنملا هلوانف ءوضولاب مداخلا ىتأف ةدئاما ترضحف

 دنع ًاصوصخ ةفاظنلا رومأ ةياعر يف ةفارظلا ةياهن ينعي اذهو .”انلسغ

 وهو ,ههباش امو ليدنملا سم نم يني تلسغ امنإ لوقي مامإلا نإف ؛لكالا

 .فيظنلا ليدنملا سم دعب هني لسغي ناك القل هنأ ينعي

 ماعطلل كدي تلسغ اذإ :لاق ةنكا هللا دبع يبأ نع ةثسلاث ةياور يفو

 ."ديلا يف ةوادنلا تمادام ماعطلا يف ةكربلا لازتالف ليدنملاب كدي حسمتالف

 ماعطلا يف ررضلا دوجو مدع وه ةكربلا ىنعم ةرئاد نع ذشي ال دقو

 .هررضت مدعو هنم دسجلا عافتناو هتمالسو ثّرلتلا مدعك

 ماعطلا نم ءيش اهيفو ليدنماب هدي ناسنإلا حسمي نأ حلصي ال _*

 نأ لبق ماعطلا نم نيديسلا لسغ دعب نيبجاحلا حسم ذّبحي 4

 ربخلا يف لضفملا معنملا لمجما نسحما هلل دمحلا :لوقيو ليدنماب امهحسمي

 ."دمري ال هنأ

 حسماف ماعطلا دعب كدي تلسغ اذإ :هيَي يلا نع ىرخأ ةياور يلو
 ةبهغا كلأسأ ينإ مهللا :لوقتو ليدنملاب حسمت نأ لبق كينيعو كهجرو

 ."ةضغبلاو تقملا نم كب ذوعأو ةئيزلاو

 1640 ةقالعخألا مراكم -'

 507ج 406 :نساحلا ءاج141 3يناكلا -'

 محام ةيناكلا -"
 01ج 458 :نساحغلا -"



 55 .... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 يف ديزيو فلكلاب بهذي ءوضولا دعب هجولا حسم نأ :ةياور يفو

 يفو داوسلا ىلإ هترشب ريغي هجولا بيصي ءادوه فلكلاو ,””قزرلا

 .ًاضيأ سارلا حسم ةدايز :ةياور

 ءاملاب ءافتكالا مدعو كلذ يف ناعمإلاو لكالا دعب مسفلا لسغ _5

 "”دعسلاك ههباشي امو نوباصلاك تافظنملاب هلسغ نم دبال لب هدحو

 دعسلا لثم نوكي دقو ةمئالا نامز يف ةلوادتم تناك يتلا نانشألاو

 همف هب لسغو طلاغلا دعب دعسلاب ىجنتسا نم :ربخلا يفف ةيصوصخ

 يفو ”ريساوبلا حاورأ نم ًائيش فاخي الو همف يف ةلع هبصت مل ماعطلا دعب

 ."عامجلا يف ديزيو مفلا بيطي هنأ ةياور

 امنإ :ربخلا يفق .نانشألاب الو نوباصلاب مفلا لمتاد لسفي ال 1

 نإ لب ”رمغلا لبقي الف مفلا لخخاد امأف ملا جرا نانسألاب لسغي

 يوارلا لوي رخآلا خلا يفف ًاراض نوكي دق نا او نوباصلاب هلسغ

 ًاضوت اذإ نسحلا وبأ ناك :لاقف .نانشألا لكان انإ :ةلفنقل نسحلا يبال تسلق

 نهوير رهظلا ءامب بهذيو لسلا ثروي ؛لاصمخ هيفو .هيتفش مض
 ,نيتبكرلا

 ح94 يفاكلا -'

 .قالاجاث :لقيو .نك ةيسرافلاب دعسلا -'
 .5ج1ا8 ”ايفاكلا -*

 مى ح 44:1لاصخلا ,؟ح705 ”يفاكلا -'

 .3ح 194 :اعئارشلا للع ./ح 7/7 :1ذؤقل اضرلا رابخأ نويع -*

 .هنقا مظاكلا نسحلا يبأ نع فقل اضرلا مامإلا نسحلا يبأ نع ةباورلاو ح78 :3يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هله نوكت دقو.نانشألاب همف لسغ وه ًأضوت هلوقب دارو
 ناب ليلعتلا نكلو نوباصلا ةماعل سيلو نانشألا صرصسخل ةيصوصسملا
 .كلذ ممعي رمغلا لبقي ال مفلا

 ,"'مفلا رخبي نانشألا لكأ :ثلاثلا ربخلا يفن كلذ نم نكي امهمو
 ,هعالتبا ىتح أ مفلا هلاخدإ وه لكالاب دوصقملاو

 اهفطلا عارنأ وهو سضمحلا نم ينبألا هب لسغت ام وم نانشألاو
 ,قنم امهالكو ؛لوساغلاب ىمسي رفصالاو ,ريفاصعلا ءرخب ىمسي ضيبألا

 .ةيئانوي ةملكلاو

 ماعطلا لبق هدي لسغي نم لوأ لحرلا بحاصو لزنملا بحاص _'/
 .مهدعب هلي لسغي نم رخآو

 :ريخللا يفق ةعامج اوناك اذإ دحار ءانإ يف يديألا لسغ لضفي _8

 يديالا لسغ يفكي دقو ؛”مكقالخأ نسحت دحاو ءانإ يف مكيديأ اولسغأ

 رذقي نأ الإ ءدحاو ءانإ اهنأل ؛مايألا هذه ةلوادتملا ةدحاولا ةلسغملا يف

 .كلذ يف ًالخد اهجازتماو ةلاسغلا عامتجال

 لكألا رادقم

 باتك يف كلذ انركذ دقف .ةيلك ةروصسب ةببجو لك يف هرادقم دارملا

 .ضارمألا بطلا

 90ج هال :نساغلا اح 308. ةيناكلا -'

 .514ح 50 :نساغلا «جا791 ”يفاكلا ب



 5 , .. ةحيحصلا ةيدغتلا قرط

 لب ةبولطم ريغ ةمختلاو عبشلا ةرثكو لكألا ةرثك نأ كش الو

 رابخألا يفو «ندبلابو نيدلاب رضت اهنأل دودحلا دعبأ ىلإ ةروفنمو ةهوركم

 ضغبأو : عبشي ال يذلا نطبلاو لكألا ةرثك ضغبي ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 ."هئطب التما اذإ هللا ىلإ دبعلا نوكي ام

 سانلا نأ ول :لوقي ةقتكا نسحلا يبأ نع يور دقف ندبلا امأو

 .”مهنادبأ تلدتعال معطلا يف اودصق

 ًاناكم اهيف لعجي لب ةدعملا ناسنإلا المي ال نأ وه بولطملا رادسقملاو

 دب سيل :لاق اهنا هللا دبع يبأ نع ربخلا يف ءاجام هلضفأو هاملاو ءارهلل

 ثلث لعجيف ًاماعط مكدحأ لكا اذإف هبلص اهب ميقي ةلكأ نم مدآ نبال

 اوئمست الو ؛سفنلل هنطب ثلثو بارشلل هنطب ثلئثو مامطلل هنطب

 ."”حيذلل ريزانخلا نمست

 يداعب نم نوكيس :لاق اكل يبنلا نع يورملا ثيدحلا ىلإ انه ريشنو
 ."ءاعم ةعبس يف رفاكلا لكأيو دحاو هاعم يف نمؤملا لكأي ,ةنمس

 : تاريدذحت

 امهم لاحلا اذه يف لكالا نم عنتماو .اناعبش تنك اذإ لكات ال_١

 ندبلا ةمالس نإف ايحلا كذحنأي الف ًاماعط ضعبلا كل مّدق ول ىنح .نكمأ

 قنثاملا بادآ باوبأ نم ١باب 440 :17لئاسولا رظنا -'

 458 !نساففا -'

 46٠ :نساحلا .4ح 104 :1يفاكلا -"

 4107 :نساحلا ,1ح 718 :1يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .................. ع

 ًاضرم ثروي عبشلا ىلع لكالا نأو ًاصوصخ ءيش لك نم لضفأ حورلاو
 يفو ,”صربلا ثروي عبشلا ىلع لكالا :ِيَِي هللا لوسر لاق انئاش

 عباتي هنال كلذو ؛صربلاب انمؤم يلتبي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ رابخألا

 هلمشت نأ نم نمأي الف فلاخ اذإو ؛لتإٍ ةمئالاو ُةيَي لوسرلا تايصوت

 .ةفلاخملا ةبوقع

 لكؤي امب ندبلا عفتني ال لوألا ةلحرملا يفف كلذ نم نكي امهمو
 هنإ ةيئاثلا ةلحرملا يفو فّرسلا نم وهف ًاعايض بهذي لب ,عبشلا ىلع
 .ضارمالا ثروي

 اهب ينغتست لاصخ عبرا كمّلعُأ الآ :نسحلل ةانكف نينمؤملا ريمأ لاق

 مقت الو علاج تنأو الإ ماعطلا ىلع سلجت ال :لاق ,ىلب :لاق ؟بطلا نع

 ىلع كسفن ضرعاف تمن اذإو ؛غضملا دوجو «هيهتشت تنأو الإ ماعطلا نع

 ."”بطلا نع تينغتسا اذه تلمعتسا اذإف ,ءالخلا

 ىتح اولكأت ال ليئارسإ ينب اي :لاقف ًابيطخ ميرم نب ىسيع ماقو
 مكباقر تظلغ متعبش اذإ مكنإف ءاوعبشت الو اولكف متعج اذإو اوعوبت

 مكبر متيسنو مكبونج تنسو

 محُتلا يف نمكت ةروطخلا نإف ,لكالا ةرثكو ةمختلا نم عانتمالا _"

 .لكالا ةرثكو

 54 :قودصلا يلامأ -_

 .80621لاصخلا -'

 443 !نساغلا -*



 ليو .... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 الإ ةمختلا نم ءاد لك :لاق ذا هللا دبع يبأ نع ءاجامل كلذو

 ."ادورو درت اهنإف ىمحلا

 غلبت الو ؛لكألا ىلإ ليما ضعب كيفو ماعطلا نع ديلا كاسمإ _'

 .لكألا نم نكمتت ال ثيحب ءالتمالاو ةمختلا دح ىلإ

 ةمختلا رثأ نم لصاحلا ءاشجلا هب دوصقملاو ,مومذم ءاشجلا 5

 ًاعوج مكلوطا ايندلا يف هاشج مكلوطأ لي هلا لوسر لاق ,لكالا ةرشكو

 ,"ةبايقلا موي

 لاق ,لاعتو هناحبس هللا معن نم وهو دومحم رمأ ءاشجلا نأ ورغ الو

 "هيلع هللا دمحيلف مكدحأ شمت اذإف هللا نم ةمعن ءاشجلا ةيزروْسا لوسر

 لوسر عمس دقف «ءامسلا ىلإ هعفرو هب رهاظتلاو هترثكو هلوط مومذملا نكلو

 لوطأ نإف ؛كئاشج نم رصنقا هللا دبع اي :لاقف اشجتت المجر يدي هللا

 ."ايندلا يف ًاعبش مهرثكأ ةمايقلا موي ًاعوج سانلا

 .”ءامسلا ىلإ هءاشج عفري الف مكدحأ أشجت اذإ ةيتَي هنع ثيدح يفو

 «نمؤملا هيخأ دنع لجرلا لكأ لكالا ةرشك ةيصعونمم نسم ىنثتسي 5
 :نولوقيو .مهعم لكألا ىلع نورصي منيل ةمئالاو ُةْيََْي يبنلا ناك دقف

 410 :نساحملا لح 714 :1يناكلا -'

 447 ؛نساهلا ,17*ح شا :ةبيذهتلا ح 534 3يناكلا -'

 59 طانسإلا برق -*

 449 ؛نسادطلا -'

 .5؟ طانسإلا برق -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ...............

 هل يدهأ يي هلا لوسر نأ يورو اندنع ًالكأ مكتسحأ انل ًابح مكدشأ
 هللا مهمحر رذ ابأو دادقملاو ناملس اعدف .راصنالا ةيحان نم زرأ ةعصن

 انل بح مكدشأ نيش متعنص ام :ُييلاقف ,لكالا يف نورذعي اولعجف
 ."ًاديج ًالكأ نولكأي اولعجف اندنع ًالكأ مكنسحأ

 هللا دبع يبأ دنع تنك :لاق يفريصلا ناميلس نب هللا دبع نع يورو

 زرأ نم ةعصقب ءاج مث هدعب ءايشأو ءاوش هين ًاماعط انيلإ مدقف كل
 ,«هماعط يف هطاسبناب هيخأل لجرلا بح ربتعي هنإف ؛لك :لاقث .هعم تلكان

 دق ام دعب اذ نلكأتل :يل لاقف ةعصقلا نم هعبصبب ًازوح يل زاح مث
 ."هتلكأف ,تلكأ

 لقن ,ةسيرهب يئأف ,ماعطب اعد الا هلا دبع ابأ نإ :ةيناث ةياور ينو
 ةدوم نيبتست امنإف ءاولك :لاقف ءنورصقي مرقلا لبقأف ءارلكف اوندا :مهل

 ."لبإلا صغت امك انسفنأ صغن انلبقأف :لاق .هلكأ ين هيخال لجرلا

 دبع يبأ ىلع تلحد :لق .ةريغملا نب ثراحلا نع ةثلاث ةياور يفو

 «تالثما ىتح اهنم تلكأف زرأ اهيف ةعصسقب يتاف ناوخلاب اعدف انا هللا
 © طخلا نود تلكأ امل كيلع تمسقأ :لاق مث ةعصقلا يف هديب طخف

 الو يفوتسي الو نيرخآلا دنع لكالا يف ديقتي هعبطب ناسنإلا نإف يمعزبو
 طاسبتالا لجال تاديكأتلا هذه تءاج دقف .هتيب يف طسبني امك طسبني

 قلئاملا بادآ باوبأ نم 19 باب 010 :11لئاسولا رظنا -'

 راهن 417 :نساحغا .؛ح774 :1يفاكلا -'
 135ج 405 :نساحلا ,1ح 396 3يناكلا -"

 109415 :نساحغا -'



 .... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 راثكإلا دارملا سيلو ءررقملا رادقللاب هتيب يف لكأي امك نيرخآلا دنع لكالاو

 .كلذب راعشإ رابخألا يف ناك نإو عبشلا ىلع ةدايزلاو ةمختلا دح ىلإ

 لكألا نيح سولجلا ةيفيك

 ؟ضرالا ىلع وأ يسركلاو ةلواطلا ىلع لكألا وه لضفملا له ١_

 ىلإ ةبسنلاب لضفأ امهيأو «لاجما اذه يف ءاصحإب دحأ ماق الو براجت رمت م
 ددجي ام انيدل سيلو .ناسنإلا ةمالس ةماعو ماعطلا رارمتساو مضهلا ةيلمع

 ,"ضرالا ىلع لكأي ناك َُِْي هللا لوسر نأ يورت رابخألا نأ ىوس كلذ
 يسركلا لثم ةعفنمو ةحلصم هيف ام الختا وأ ةعانص هزجعي نكي ملو

 ضرالا ىلع سولجلا ىلع رصي ناك لب دابعلا هب يدتقي ىتح ةلواطلاو
 :تامملا ىتح نهعدأ ال سمح :ُياََي لاق هتيلضفأ ىلع لدي امم ؛لكالا نيح

 نم رلخت ال رارسأ اذه يي هرارصإ يف نمكيو ..."”ضيضحلا ىلع لكالا

 .لاعتو هناحبس هلل عضاوتلا وه لوألا فده ا ناك نإو ةيبطلا دئارفلا

 ؟لكالا لاح ةلضفملا ةيفيكلا يه ام _؟

 لضفاو ؛مومذم سانلا هداتعا ينلا عبرتلا نأ رابحخألا نم دافتسملا

 ىلع مكدحأ سلج اذإ :ةهنكا نينمؤملا ريمأ لاق دبعلا ةسلج يه ةيسفيك

 ىرخألا ىلع هيلجر ىلحإ نعضي الو ديعلا ةسلج سلجيلف ماعطلا
 ."اهبحلص تقميو هللا اهضغبي ةسلج اهنإف عبرتيو

 .6ح ةدئاملا بادآ باوبأ نم حباب 008 :17لئاسولا رظنا -'

 .44 :قودصلا يلامأ .1؟4 :!عئارشلا للع ,15“ :!لاصخلا 8١ :؟ةهتقل اضرلا رابخأ نويع -'

 617 :نساحغا ,٠٠ح 797 :3يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 ةلسفم هيف ام ضغبي امنإو :ةحلصم هيف ام هناحبس هللا ضغبي الو

 تاياور يف درو دقف ةرلاب ةيلمعلا هذه ةيعونم ينعي ال اذهو ءررضو

 .”ًعبرتم لكأي وهو يؤر الكا هللا دبع ابا نأ ةربتعم

 :دبعلا ةسلج امأو

 هيمدقو هيتبكر عمجي نأ لكأيل سلج اذإ ناك ةِيَِيَي ينلا نأ يور دقف

 مدقلا ىلع مدقلاو ,ةبكرلا قوف ةبكرلا نأ الإ نيتنثا يف يلصملا سلجي امك
 ."دبعلا سلجي امك سلجأو دبعلا لكأي امك لكآ دبع انأ :لوقيو

 عضي نأ ىلإ جاتحي دق ةسلجلا هذه سلج اذإ ناسنإلا نأ ظحالملاو

 :لاق الفك هللا دبع يبأ نع درو دقف .اهيلع دمتعي ضرألا ىلع هيدي ىدحإ

 كراسي ىلع دمتعاف تلكأ اذإ

 ةيقالخأ ةريثك حلاصم اهيف نمكي فئارظلا هله ةياعر نأ كش الو

 ,مولعلا مدقت اهنع فشكي دق ةيبطو

 .امهفئاظو مّسقو نينثا نيدي ناسنإلا حنم ىلاعتو هناحبس هللا نإ '؟
 نم ءاجنتسالاو ىنميلا ديلا ةفيظو نم لكالا نأ رابخألا نم دافتسملاو

 دعب ًاصوصخ ةمج دئارف لصفلا اذه يف نمكيو «ىرسيلا ديلا ةفيظو
 تحن هئابتخخاو بوركملا ةفرعمو ناديدلا ضويسب لاقتنا ةيفيك ةفرعم

 15ج 9" :ةبيذهتلا 4ع 390 :ةيفاكلا -'

 د30 ةقالخألا مراكم -'

 440 :نساغلا -"



 4417 يم ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 ةرودلا كلت لامتكا نيب ليحيدق لصفلا اذه نأ كش الف رافظالا

 لكأي نأ ُهيَْيَي هللا لوسر ىهن دسقف كلذ ريغو ةيارسلا نود ةلوليحلاو

 .”ىكتم وهو لكأي نأو هلامشب ناسنإلا

 برشي وأ هلامشب لكأي نأ لجرلل هرك هنأ ةهنقل هللا دبع يبأ نعو

 ,”ءافحلا نم لمشلاب لكالا يقينا نع ثيدح يفو .ااهب لوانتي وأ اهب
 يكمت رابخألا هذه لك ,”هلامشب لكأي ناطيشلا نإف كنيميب لك :رخآ يفو

 ينعي هرك يكا قداصلا لوقو لامشلاب لكالا يف ناصقنلاو ةزازحلا دوجو

 لجرلا نع :ةنقلا هللا دبع ابأ تلأس ةعامس لاق ةربتعم ةياور يفو ءررضلا

 الو هلامشب برشي الو هلامشب لكأي ال :لاقف ءاهب برشيو هلامشب لكأي

 .ائيش اهب لوانتي
 ىلع رسعتي دقو ةعاطتسالا لاح كلذ نم دارملا نأ حضاولا نمو

 لكأت ال درو دقف كلذ ريغ وأ بطلاب يوارسي هنأ لجال كلذ ضعبلا

 .عيطتست تنأو ىرسيلاب

 ربتعملا ريخلا يفف نامرلاو بنعلا لكأ لثم ىرخأ تاءانثتسا كانهو

 ."نامرلاو بنعلا ًاعيمج نيديلاب نالكؤي ناثيش :لاق ةاتقف هللا دبع يبأ نع

 .4 :اهيقفلا -'

 461 :نساغا 158 8“ :ةبيذهتلا ؛1ح195 :ةيفاكلا -'

 0355 :تايرفعجلا -"

 ,145حالا :1يلاثللا يلاوع -'

 414ج ه7 !نساحغا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 وهو يؤر يلا هللا دبع ابأ نأ نم رابخأ ةدع يف ءاجام ملعي كلذ نمو

 لمتحي امك ءنامرلا وأ بنعلا لكأي ناك هنأ لمتمي هنإف .”هلامشب لكأي

 اتلك _ مامإلا ينعي _ رمألا اذه بحاص نأ ةيآور ينو ؛ةمرحلا مدع نايب

 "نيب هيدي
 نع يور دقف ,كلذ يف عنم ال هنأ ردبي ؟ًايشام لكالا مكحام _4

 يَ للا لوسر ناك ,يشمب وهر لجرلا لكأب سأب ال :لاق هنأ نينمؤملا ريمأ

 دق ةرسك هعمو ةادغلا لبق جرخ ُةِلََي هنأ :ةربتعم ةياور يفو .”كلذ لعفي

 9 سانلاب ىلصف ةالصلا ميقي لالبو يشميو لكأي وهو نبللا يف اهسمغ
 ةيدايتعالا لاوحألا يف امأو ,رارطضالا تالاح ىلع كلذ لمحبي دقو

 ال :لاق يي هللا دبع يبأ نع حيحصلا ربخلا يف ءاجامل كلذ لّضفي الف
 ,"كلذ ىلإ رطضت نأ الإ يشمت تنأو لكان

 ةلظم الو رابغ هيف سيل لكالل بسانم ناكم رايثخا يغبني 5

 رضاحلاو رظانلا معطن نأ انرمأ انآل ,نيرظانلا نيع نع ديعبو :ثولتلل

 يف لكألا نع كيلي هللا لوسر ىهن كلذلو ,ماعطلاب هبحاص انهتي ال الإو
 .ةءاند قوسلا يف لكألا :لاق هنأ يورو ًالثم قوسلا

 3 4ع ةنلاملا بادآ باوبأ نم ٠١ باب 007 :17لئاسولا رظنا 5

 .114 ةدانسإلا برق -'

 .18:ح 87 :ةبيذهتلا 59/ح 448 :نساغلا ح6١ ”يفاكلا
 591ج 498 :نسامللا 141ج 44 :ةبيذهتلا ح77 3يناكلا 7
 +1٠ 104 ؛نسافل لج 577 ةيقفلا -*

 375 :قالخألا مراكم 013ج 309 :1يلاثللا يلاوع -_



 81/1 ةحيحصلا ةيزغتلا قرط

 ,"”قوسلا يف لكأي يذلا :لاقف ةلفسلا نع ةقنكا نسحلا وبأ لثسو

 ,يداع رمأ هيف رابغلاو ثّولتلاو ءرابخألا يف امك ناطيشلا لزنم قوسلا نإف

 ينلا .معاطملا يف لكالا امأو عايجلا ًاصوصخ ,نيرظانلا نويسع ىلإ ةفاضإلاب

 معطملا يف لكألا ىمسي مويلاو اهلمشي ظفللا قالطإ نإف ؛قاوسالا يف

 لبلعتلا نإف عقاولا بل يف ةلومشم نوكت ال دق نكلو ءقوسلا يف لكالاب

 ,ةعفر وه لب مايألا هذه ةءاند كلذ لثم ٌدعي ال ذإ اهلمشي ال دق ةءائدلاب

 .هنم غرف دق نوكي رأ ةداع لكألاب لوغشم معطملا يف نم بلاغو

 .ًلاب غرفأو انها لزنملا يف لكالا نإف لاوحالا لك ينو

 ذدم ًاثكتم لكأ ام تي للا لوسر نال احطبنم الو اثكتم لكات ال"

 هللا دبع ابأ نأ يورو «"'هراسي ىلع الو هنيمي ىلع ال .هضبق نأ ىلإ هللا هثعب
 ىلع ًاحطبنم الو «ال كتم لكأي لجرلا نع ريصب وبأ هلأس دقو لاق نقل

 دحأ لكأي نأ :ثالكأ ثالث نع ىهن لني ينلا نأ ثيدح ينو ,هنطب

 ."هنطب ىلع ًاحطبنم وأ ,هافق ىلع ًايقلتسم وأ هلامشب
 لكأي ناك لِي هللا لوسر نإف ؛عباصأ ثالثب دياب لكالا ذبحي _/

 نكلو ,ةثوهسلاو ةقاظنلا ىلإ رظنلاب ديج وهف ةقعلللب لكالا امأو ءاذكه

 .ةدلاملا باد باوبأ نم 72 باب 7١ :!”لئاسرلا كردتسمو 4/ باب 318 :1لئاسولا رظنا -'

 باب 5:4 :1”لئاسولا رظنا ةرتاوتم ىنعملا اذهب تاياورلاو ,150/ :نساحلل اح 77 :3يفاكلا -'

 .قدئاملا بادآ باوبأ نم 7 باب ؟1417لئاسولا كردتسمو

 404 ؛نساغا ,ح 798 3يناكلا -"

 93 115 :؟مالسإلا مئاعد -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ١81 ةمئآلا اذكو «لكأي ملو ةقعللاب لكأي نأ هَ لوسرلا ناكمإب ناك

 يهو ؛عباصأ ثالثب صوصخملابو ديلاب لسكالل زايتما دوجو نم دبالف

 هللا لوسر نأ :يور دقف .نيعبصإب لكأي الو .ىطسولاو ةبابسلاو ماهبإلا

 مهدحأ لكأي نورابجلا لعفي امك سيل .عباصأ ثالثب لكاي ناك هي

 لكالاب سأب ال كلذ عمو .”كلذك لكأي ناطيشلا نأ :يورو «”هيعبصإب

 يأ "نه لكأي ناك هنأ لنك نينمؤملا ريمأ نع يور هنأل عباصألا مامتسب

 ." بل قداصلا مامإلاو ُلْيَي يبا اذكو اعيمج هعباصاب

 عم لكأي ناك اذإ هبناجب يذلا ماعطلا نم لكالا ناسنإلا ىلع 6

 هنأ هالي هللا لوسر نع يور دقف ةددعتم ناوأ وأ ةدحاو ةعصق يف رخآ

 :لاق اهي هللا دبع يبأ نع ربخ يفو ؛”هيلي امن لكايلف مكدحأ لكأ اذإ :لق

 ."ئيش رخآلا مادق نم لوانتي الو هيلي امم ناسنإ لك لكأي
 نم لكأي الو هنم بيرقلا ءانإلا نم لكأيف ةددعتم يناوألا تناك اذإو

 .هريغ نم بيرقلا هانإلا

 م3 ةيفاكلا -'

 .15 ةقالخألا مراكم -'

 ,«ح؟9/ 3يفاكلا -'

 407ج 115 ؟مالصإلا مئاعد -'

 102 غ4 75ج 180 :8يلاكلا -'

 :1لئاسولا كردتسمو ,17 باب 049 :17لئاسولا رظناو :740ح 48 :نساحغا 74141 :1يفاكلا -

 . .ةدئاملا بادآ باوبأ نم ل باب 87



 لييا# .... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 لكؤي نأ يغبنيف ةورذ هلام لكو زرلاو ديرثلا لثم ماعطلا ناك اذإ 4

 .هفارطأ نم

 ,هبئاوج نم اولكف ديرثلا متلكأ اذإ :لاق ُهِّي هللا لوسر نأ يور دقف

 سأر نم اولكأت ال :لوقي ناك هنأ ةيكت يلع نعو ؛ةكربلا اهيف ةورذلا نإف

 .ديرثلا سأر نم يتأت ةكربلا نإف ديرثلا

 للي ينلا نع يور دقف .ةورذ هل الو ًاديرث نوكي نأ طرتشي ال لب

 ."”هطسو نم اولكأت الو هيتفاح نم اولكف ,ماعطلا طسو يف ةكربلا

 نإف ةيلك ةروصبو ,هينيع نيب نم مقل لكأ اذإ ُلَْي يلا ناك ٠١_
 هللا دبع يبأ نعف ةزاتمملا ةمقللاو ولحلا ًاصوصحخ ةبوبحم ةمقللا ةلوانم

 .”ةمايقلا موي ةرارم هنع هللا فرص ةوالح ةمقل ًانمؤم مقل نم نقلا

 ماعط ناك اذإ صخشلا يلي امو بناوجلا نم لكالا مزلي امنإ ١_

 اش امم لكأي نأ ناسنإللف رمتلاو ةهكافلا لثم امأو ,هيف فالتخا ال دحاو

 ,هفاضأف لجر هيلع مدق هنأ هِي ينلا نع يور دقف .ديسلا يفتني يأ

 ةنفجي انوتأف :يوارلا لاق ؟ءيش مكدنع له ؛لاق مث .ةملس مأ تيب هلحدأل

 يف هلي ليجي لجرلا كلذ لمجف - محللا يأ - رذولاو ديرشلا ةريثك

 ام لك :لاق مث ,همادق اهعضوو هراسيب هنيمي لِي ينلا ذحأف .اهبئارج

 لعجف ؛بطر هيف قبطب انوتأ ةنفجلا تعفر املف ءدحاو ماعط هنإف كيلي

 .ةدئاملا بادآ باوبأ نم ةا/لباب 17 :17لئاسولا كردتسمو :36 باب 043 :16لئاسولا رظنا -'

 .ةلئاملا بادآ باوبأ نم 77 باب 749 :17لئاسولا كردتسمو /1باب 703 :16لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 :لجرلل لاق مث «قبطلا يف لومي ُهْيَي هللا لوسر لعجو ءهيدي نيب نم لكأي

 ."دحاو ماعط ريغ هنإف ؛تنش ثيح نم لك

 ,ءوس سفنأ بالكلل نإف ,كيلإ رظني بلك كترضحبو لكات ال _١؟

 .هرطت وأ لكالاب هلغشتو همعطت نأ امإ

 ."'ءيش ضيرملا دنع لكؤي نأ ىهن هنأ لِي بلا نع يور _ ٠

 ةلئاملا ىلع سولجلا لوط
 يهو ؛مدتغم ةلئاملا ىلع سولجلا نأ يا ةملألا مالك نم دافتسملا

 هرمعلا نم بسحت ال تاقوأ اهنا رابخأ ةدع يف ءاج دقف ءأدج ةنيمث تاعاس
 تاقوأ هيلإ فاضي هنإف ةنس نيعبس ناك اذإ رمعلا نم ردقملا نأ ينعي اذهو

 .ةنس نيعبسو نيتنثا ىلإ غلبيف نيتنس اهعمج نوكي دقف .ةدئاملا ىلع سولجلا
 مهو ًاموق لجوزع هللا بذع ام :لاق انك هلا دبع يبأ نع ريصخ يفو

 ىنح هيلع مهبذعي من ًاثيش مهقزري نأ نم مركأ لجو زمع هللا نإ ,نودكاي
 .”هنم اوغرفي

 طقسي وأ لازلزلا مهبيصي نأب يعامجلا باذعلا وه دارملا لسهف
 داري وأ ؛ليبقلا اذه نم ناك امو ضرألا مهب فست وأ فقسلا مهيلع

 سولجلا لاح ةيبلقلا ةتكسلا لثم لوصح مدعو مهدحأ ضرم مدع ىتح
 ؟...و رادجلا طوقسو قيرحلا لثم ىتحو لب ؟ةدئاملا ىلع

 ,35ج151 :1يلاثللا يئاوع -'

 ١1ج ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 105 باب 400 :17 لئاسولا كردتسم 17١, : تايرفعجلا -'
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 لير ... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 ةلئاملا ىلع سولجلا لح ثداوح ثودح ةنهاشم ةلق وه فاصنإلا

 ال دراوم كانهو ؛يفنلا ةيلك تابثإ عيطتسن ال انك نإو :لكالاب لغتشالاو

 اذكو .ةدئاملاو لكألا وه اهلحمف ةقرشلا لثم كلذو كلذب مازتلالا نكمي

 يف دحاو لكآ دوجو مدعب مازتلالا نكمي ال ًاضرأ برض اذإ لازلزلا لثم

 .ةنيدملا وأ ضرألا كلت

 ةلمجلا يأ _ اهردصو دئسلا ةيحان نم ةربتعم ةياورلا نأ لاحلاو

 هرخآ رمأ اهنم دافتسي دق ةيناثلا ةلمجلا معن ؛كلذ ىلع لدت _ اهنم لوألا

 ببسب باذعلا لوزن يفني ال وهو لكألا سفن ىلع بيذعتلا مدع وهو
 .كلذ ىلع لبت انيب امك ىلوألا ةلمجلا نكلو ,مهبونذ

 نإف .معاط وأ فيض كعم ناك اذإ سولجلا لوط ةيسولطم دكاتستو

 دق هنال هماعط ينوتسي نأ كعم لكأي ند ةصرف يطعي سولجلا ليوطت

 ملو ماعطلا نم هدي عفريف لكالا يف رارمتسالا نم كدي تعنر اذإ جرحتي

 لكألا عطق

 اذإ هنأ ىنعملاو ؛لكألا عطق يف ةزازح دوجو رابخألا ةماع نم دافتسي

 نإف لكألا كرتب هرمأت الو ةجاحل هيدانت الف لكالاب ًالوغشم صخش ناك

 ردانو مداخلا رساي نع يور دقف .هماعط متي هعد لب ةياغلل هوركم اذه

 الف نولكأت متنأو مكسؤر ىلع تمق نإ ةفتكق نسحلا وبا انل لق الاق ًاعبمج



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 :لوقيف «نولكأي مه :هل لاقيف انضعب اعد امبرلو ءاوغرفت ىتح اوموقت

 .”اوغرفي ىتح مهوعد

 عطق سفن يف ررض دوجو رابخألا نم دافتسللاف ىرسخأ ةيحان نمو
 وأ ماعطب نايتإلا وأ ةجاح ءاضقل بهذيو هماعط ناسنإلا كرتي نأب «لكالا

 مايقلا هرك هنأ الهلا دمحم نب رفعج نع ةياور يفف «كلذ هباش ام وأ حلم

 .ررض دوجو ينعي هركو .””ماعطلا نم

 ماعطلا لوأ ةيمستلا

 ىلع بجي ههقزر نم قزرو ىلاعتو هناحبس هللا معن نم ةمعن ماعطلا

 دوجو ىلإ ةفاضإلاب هركشو هدم مزليو هدنع قزارلاو معنملا ركذ ناسنإلا

 صروصقل اب طبتريو .ةحصلاو ةمالسلا ىلإ دوعت ةيمستلا يف دئارف
 ناطيشلاب تاياورلا اهنع ربعت يتلو ةيئرملا ريغ ةراضلا تادوجوللب

 .كلذ هباش امو سوريفلاو بوركلاب ثيدحلا ملعلاو

 ام ةفرعم ىلع مات لكشب رشبلل طلست الف ةيئرم ريغ تناك امل اهنإف

 داوملا ضعب ريثأت ةفرعم هتياغ ةيلاعفلا نع اهطقسي امو اهبرقي امو اهدعبي

 تادوجوملا كلت عاونأ ضعب ىلع كلذ هباش امو تامقعملاو ةيوايميكلا

 لكشب نيديلا لسغب ثيدحلا ملعلا بابرأ يفتكي دقف ءاهعيمج ال ةراضلا

 لب كلذب يفتكي ال يمالسإلا بيبطلا نكلو ؛لكالا لبق امهتيقنتو ديج

 11ج 7 :نساغلا ١٠ج 198 يفاكلا -'

 4م 176 :؟مالسإلا مئاعد -'



 نيك .... ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 ةلمسبلا لثم ىرخأ ًارومأ هل فيضيو ديج لكشب نيديلا لسغب رمأي

 .اهتماع ةراضلا تادوجوملا كلت داعبإ يف رثؤمو يقيقح لماعك اهربتعيو

 ولو لاجملا اذه يف لواحي مل لب ملعلا اهيلإ لصوتي مل يتلا رارسألا نم اذهو

 .رابتخالاو هاصحإلا ضعب ءارجإبب

 ضعب ةفرعم ىلإ لصوت دق ثيدحلا ملعلا نإف ىرخأ ةيحان نمو
 دوجو نع لسفغو اهفيعضتو اهتحفاكم قرطو ةراضلا تادوجوملا

 ةطلس اهو ةردابم لك دنع اهديب رومألا مامز نوكي ًادج ةعفان تادرجرم

 لصوت ولف ,ريثكب مهأ اهيلإ تافتلالا لعجي ةراضلا تادوجوملا ىلع

 حئفنال اهب ةناعتسالاو اهراضحإ ةقيرط ةفرعمو اهتفرعم ىلإ ثيدحلا ملعلا

 .ةياقرلاو جالعلا لاجم يف رخآ لصفو ديدج باب هل

 اذإف ؛كلم فالآ ةعبرأ اهتفح ةدئاملا تعضو اذإ :ُْلْييَي للا لوسر لاق

 مث مكماعط يف مكيلع هللا كراب :ةكئالملا تلاق هللا مسب دبعلا لاق

 :اولاقف اوغرف اذإف ,مهيلع كل ناطلس ال قساف اي جرخأ ناطيشلل نولوقي
 مل اذإو مهبر ركش اودأف مهيلع هللا معنأ موق :ةكئالملا تلاق هلل دمحلا

 .”مهبر اوسنف مهيلع هللا معنأ موق :ةكئالملا تلاق اومسي

 ؛ةحضاو اهتلالدو ءمهريغو ةثالثلا خياشملا اهيوري ةربتعم ةياورلاو

 وه عقاولاو «ناطيشلا ديب سيلو ةكئالملا ديب رمالاو مكحلا نأ دج انال

 مف يف ىتح دوجوم سوريفلاو بوركملاب ىمسي امو ناطيشلا نإنفف كلذ

 198ج 25١ :نساغأ 151ج هق :ةبيذهتلا ,182 114 ”هيففلا ,1ح 145 :يفاكلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ىلع ررضلا هلاصيإو هريثأت نود ليحي ام كانه نكلو سئاد ناسنإلا
 ةياورلا اهنع ربعت يتلا ةعفانلا تادوجوملا هذه امو لئاحلا امف ,ماودلا

 .ةكئالملاب

 ةكئالملا لعفال ةمجرت يه ةياورلا هذهو مالكلا اذه نأ كش الو

 ثداحتلاو مهافتلا نم يرجي امو امهنيب لوادتي امل ةمجرت وأ ,ناطيشلاو

 .هدوجو ضرف ىلع

 ربخلا يفف ناطيشلا داعب| يف ةعئان ةلمسبلا نإف كلذ نم نكي امهمو
 لكأي مل لكأي نأ لبق ىمس اذإ دبعلا نإ :لاق ةةنكا هللا دبع يبأ نسع ربشتعملا

 ةلكاؤم نأ كش الو ,”ناطيشلا هعم لكأ مسي مل اذإو ,ناطيشلا هعم

 ناطيشلا نال هنيعب ررضلا يه لب ررضلا نع ولخت ال ناسنإلل ناطيشلا

 ضعب نم دافتسيو ؛ماصتعالا نع ىهنيو ماعطلا داسفإب رمأي يذلا وه
 كراتلا ناسنإلا وه ماعطلا ىلع لوصحلل ناطيشلا ةليسو نأ تاياورلا

 ,ةسارد ىلإ جاتحي ام اذهو :ةيمستلل

 دري ام ىلإ ضارمألا مسقت ةيمالسإلا ةيرظنلا نإف ىرخأ ةيسحان نمو

 يفر ,ماعطلا ماضهنا مدعو ةمختلا نم نوكي امو ىمحلا وهو جراخلا نم
 نأ فورعملاو ءًادورو درت اهنإف ىمحلا الإ ةمختلا نم ءاد لك نأ ةياور

 عمو «بوركملا ريثأت عنمت ةلمسبلا نأ انملعو .بوركملا وه ىمحلا ببس

 قداصلا نع يور دقف ؛ًاضيأ ةمختلا نم عنمت اهنأ ركذت رابخألا نإف كلذ

 7082 456 :نساغغل ١1ج 744 :ةيناكلا -'



 2 595 ةحيحصلا ةيرغتلا قرط

 ,هللا مسب :تلق الإ ماعطب أدب| مل ينأ كلذو ؛طق تمختأ ام :لاق هنأ لقا

 ."”هب دمحلا :تلق الإ ماعط نم غرفأ مو

 ىرخا دئاوف كانهو ءضرملا نم صلختلا اهب متي ةيناث ةئئاف هلهف

 .تايحورلاو يناعملاب طبترت رابخألا يف ةروكذم

 : تايصوت

 هللا مسب وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوق يهو ةلمسبلا يسن نم ١

 هلوأ ىلع هللا مسب :لوقي هرخآ وأ هطسو يف اهركذتو ؛ماعطلا لوأ يف

 ماعطلا ىلع ةيمستلا ثيدح يف ةغيقل هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف .هرصخآو

 هانب :"'هرخخآو هلوأ ىلع هللا مسب :لوقت لاق يممأ نأ تيسن نإف تلق لاق

 ةقلطم ىرخألا تاياورئاو ,ماعطلا لوأ يمسأ نأ تيسن اذإ دارملا نأ ىلع

 ,ةغيصلا هذهب هددحت الو ةيمستلا وأ هللا ركذ قلطمب يفتكت

 ماعطلا لوأ يف ةيمستلا كرت اذإ ناسنإلا نأ ركذت رابخألا نأ مهلاو

 ناطيشلا ُءاق هرخآ وأ ماعطلا طسو يف ىمسف ركذ اذإف «ناطيشلا هعم لكأ

 نم هتالفتسا مدع درجم سيلو كلذب عفدني ناطيشلا ررض نأكو .هلكأ ام

 ركذيلف ًاباعط لكأ نم :لاق هنأ ةثئكا نينمؤملا ريمأ نع ربخلا يفف ,ماعطلا

 لقتساو لكأ ام ناطيشلا أيقت دعب هللا ركذ مث يسن نإف هيلع هللا مسا

 .ماعطلا لجرلا

 .77حاكو ؟هيففلا -'

 177ج 44 :ةبيذهتلا 741 44 :نساحغا 1١ حا166 ,0يناكلا -'

 718ج 474 :نساحما .هح 94 :1يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 هعم ناطيشلا لكأو لكأي ام دعب ىمس اذإو :ةنكل هللا دبع يبأ نعو

 ملف رظني هالي يبلاو لكأي ناك ًالجر نأ يورو ,”لكأ ام ناطيشلا أيقت

 :للَي يبلا لاقن .هرخآو هلوأ هللا مسب :لاقف ةمقل رخآ يف ناك ىتح مسي

 ,وماق الإ ءيش هنطب يف قبي ملف ؟ىمس ىتح هعم لكأي ناطيشلا لازام

 ناءوتن هنم رهظي ةسيرفلا وأ ماعطلا دجو اذإ بوركملا نأ ركذيو
 ,هصاصتماب همسج موقي مث هيلع ناقبطنيو ءاذغلاب ناطيحي نيعبصإلاك

 ريثك نوكي الف ءاذغلا ررحتو قرطلا كلذ حاتفنا وه انه ءيقلا لعلو

 هيف ررضلا دوجو دعبي ال نكلو .ناسنإلا ءيقك وه سيو هئيق يف ةزازح

 .ماعطلا لوأ يف اهنايسنو ةيمستلا كرت ىلع ةبوقع ؟لق نإو
 ىلع ةيمستلا يغبنيف ماعطلا نم عاونأ ةدع ةدئاملا ىلع تناك اذإ _؟

 لكالا ةيداع عافدنا مدعل ,هلوأ يف ةنحاو ةيمستب ءافتكالا مدعو عون لك

 .كلذب اهدنع

 ,هنم يكتشي ال نأ ماعط ىلع ىمس نمل تنمض :ةقتقل نينمؤملا ريمأ لاق

 هيلع تيمس ًاماعط ةحرابلا تلكأ دقل نينمؤملا ريمأ اي :ءاوكلا نبا لاقف
 ىلع مست ملو اهضعب ىلع تيمسن ًاناولأ تلكأ كلعلف :لق ,يناذاف
 .”عكلاي ضعب

 5042 407 :نساغا ,١ج ؟6 :3يفاكلا 4

 6 :ةدجأ دئسم -'

 راع 500 :نساحلا ١5ج 77 7هيقفلا .اهج ؟هم :1يفاكلا



 . ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 دراوم ةدع يف تكا قداصلا مامإلل ةرواحملا هذه لثم تقفتا دقو

 فلتحخا اذإ ةننكا قداصلا لوق انراظنا طحم نركي نأ بهي ةماع ةروصبو

 ."ءانإ لك ىلع مسف ةينآلا

 دعأ تملكت اذإف ءيشب ملكتت الف ماعطلا يف تعرشو تيمس اذإ _*

 ىقلأ ام توكش :لاق عمسم نع يور دقف اهرعفم لطبي ال يك .ةيمستلا

 ين] :تلقف ؟مست مل :لاقف «تلكأ اذإ تكا هللا دبع يبأ ىلإ ماعطلا ىذأ نم

 ىلإ تدع مث مالكلاب ةيمستلا تمطق اذإ ؛لاقف ينرضيل هنأو يعأل

 تدع اذإ تنك ول كنأ امأ كرضي انه نمف :لاق ءال :تلق ؟يّمست ماعطلا

 .”هلرض ام تيعس ماعطلا ىلإ

 هيلع ردقي ال ام اذهو ةمقل لك ىلع ةيمستلا يه ةيمستلا لمكا 5

 يمف ىلإ ةمقل تعفر ام ينأل طق تمختأ ام نقلا يلع لاق ءايلوالا ىوس

 0 تيمس الإ

 هلوأ ىلع لقيلف هضرم ناك امهم ماعط هيذؤب ال نأ دارأ نمو _ه

 يذلا ميحرلا نمحرلا ءامسلاو ضرألا ءلم هللا مسب ىامسالا ريخ هللا مسب

 :لاق ةتابن نب غبصألا نع ربخلا يف هاج دقف أد الو ءيش همسا عم رضي ال

 اي :تلقف ,لكف ندأ :لاقف ءاوش همادقو كلل نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد

 .127ح 4و :ةبيذهتلا ,؟' حالهم :ةيناكلا -'

 .18/ح 458 :نساغلا 16ج 748 :يناكلا -'

 194“ ح 158 :نساحغا 1484 458 !نساحلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ...... يي

 هيش نهعم كرضي ال تاملك كملعأ ندأ لاقف .راض يل اذه نينمؤملا ريمأ
 كعاب كلأسأ ينإ مهللا :ى ةرخأ ةياور يفو ,... "هللا مسبب :لق فاضت ام

 . "..و ضرالا ءلم ءامسألا ريخ

 دقف نيقابلا نع يرجي هنإف مهدحأ ىمسف ةعامج نولكآلا ناك اذإ

 أزجأ مهنم لجر ىّمسف ةلئاملا ترضح اذإ :لاق انك هللا دبع يبأ نع يور

 .”7نيعمجأ مهنع

 ددحتي الو ؛لكالا دعبو ةئئاملا روضح دنع ءاعدلاو ركذلا ذّبحي _"

 كناحبس :ىوري ام ىلع لوقي يي هللا لوسر ناك دقف ,صاحخ ءاعدب

 ام كناحبس اانيطعت ام رثكأ ام مهللا كناحبس هنيلتبت ام نسحأ ام مهللا

 ."”نينمؤملا ءارقف ىلعو انيلع عسوأ مهللا ءانيفاعت ام رثكأ
 مكماعط لكأو .نومئاصلا مكدنع معط :لاق موق دنع لكا اذإو

 ."رايخألا ةكئالملا مكيلع تلصو ءراربألا

 تعبشأو تكرابو تبطأو ترثكأ مهللا :لاق ةدئاملا تعفر اذإو

 .”معطي الو معطي ينلا هلل دمحلا تيورأو

 جام ةيفاكلا -'

 186ج 418 :نساغلا -'

 136ج 44 :ةبيذهتلا 147ج 456 :نساحغا ,هح 147 :ةيناكلا

 50ج 450 :نساغلا ج14 :يفاكلا -“

 1308ج 48 :ةبيذهتلا ,؟ة6ح 454 :نساحغا ءا'ح 4 تيفاكلا -*

 :3لئاسرلا كردتسمو .04 باب 8/66 :11لئاسولا رظناو .79/ح 450 :نساحغا .17ح 144 :1يناكلا -
 قنئاملا بادآ باوبأ نم 57 باب 8



 يي

 هب ماتتخالاو حلملاب ءادتبالا

 بطلا تابجاو نم لب ةتحب ةيمالسإ ةيرظنك هيف ةمواسم الام اذه

 نم نإف هب متخاو حلملاب كماعط حتتفا :يَو هلا لوسر لاق يمالسإلا

 ءالبلا عاونأ نم ًاعون نيعبسو نينثا نم يفوع هب متحخو حللاب هماعط حتتفا

 «صربلاو ماذجلاو نونجلا هنم

 جالعلا بانك يف مالكلا ادلصف دقو ةرتاوتم ىنعملا اذهب تاياورلاو

 .عجارف ماعلا
 هب ماتتخالاو حلملاب حاتتفالا نع هب ماتتخالاو لخلب حاتتفالا ضوعيو

 .لقعلا يف ديزيو نهذلا دشي لخلا نإف

 ينو ؛لخلاب ماتتخالاو حلملاب حاتتفالا نيتقباسلا نيتلاحلا نم لضفالاو

 .”رييختلا وه مكحلا لاوحالا لك

 ةرضنللا روضح

 مهنأ دح ىلإ ةنئاملا ىلع لقبلا روضح ينعأ ؛ةمئالا هب مزتلا ام اذه

 تنك :لاق نانح نع يور دقف ؛لقبلا رضحي مل ام ماعطلا نع نوفكي اوناك

 ةّلعل هنم انأ تعنتماو لقبلا ىلع لمف ةئئاملا ىلع لنا هللا دبع يبأ عم

 م ةكقلا نينمؤملا ريمأ نأ تملع امأ ناّنح اي :لاقف ّيلإ تفتلاف ؛يب تناك

 بادآ باوبأ نم 44 باب 09١ :11 لئاسولا كردتسمو 40,46 باب 06:17 للاسولا رظنا -'

 .ةدئاملا



 رمعلا لوطو ةحصلا ............

 يهن ةرضخ نينمؤملا برلق نأل :لاق ؟لو :تلق لقب هيلعو الإ قبطب تؤي

 ."”اهلكش ىلإ نحت
 عبط وهو ميلسلا عبطلا اهبلطي ةيزيرغ ةيعبط ةغنكلا مامإلا اهلعج دقف

 ائيش ضفري الو هعفن رثك اذإ الإ ائيش ميلسلا عبطلا بلطي امو .نينمؤملا
 .ةمرحملا ةمعطالا ثحب يف كلذ انلصف امك هررض رثك اذإ الإ

 ينسلجأو فلا ياما يلإ ثعب :لاق مهضعب نع ىرصخأ ةياور يفر
 :مالغلل لاق مث هني كسمأف لقب اهيلع نكي مل ةدئالاب اؤاج املن .ءادغلل

 :لاق :ةرضخلاب ينتاف .ةرضخ اهيف سيل ةدلام ىلع لكآ ال ينأ تملع امأ

 ."لكاف هدي دمف .ةنئاملا ىلع هاقلأف لقبلاب ءاجف مالغلا بهذف

 راخلا لكأت ال

 ربمأ لاق هلكأ نع يهُن دقو راض ةرارحلا ديدشلا راحلا مامطلا

 ماعط هيلإ برق ُةْئايَي هللا لوسر نإف دربي ىتح راحلا اورقأ :ةتتلا نينمؤملا

 ام :رخآ ثيدح يفو ,””أران انمعطيل هللا ناك ام .نكمي ىنح هورقأ :لاقف راح

 ناطيشللو ةكربلا قوحمم ماعط هنإف نكمب ىتح ءورقأ رانلا انمعطيل هللا ناك
0055 

 301ج 509 :نساغلا ,”ح15 :ةيناكلا -'

 15لئاسولا كردتسمو 107 باب 778 :17لئاسولا رظناو ,281ح 009 :نساحغلا ح17 :3يناكلا -

 ةدئاملا بادآ باوبأ نم 41 باب 5:

 118 400 :نساحغا ,!حا173 :7يفاكلا ف

 17لئاسولا كردتسمو :41 باب 317 :17لئاسولا رظناو ,107ح 7*4 :نساحملا .؟ح 777 :1يناكلا -

 قدثاملا بادآ باوبأ نم 4١ باب "0



 نبي .. ةحيحصلا ةيدغتلا قرط

 ناسنإلا هعم سحي الو ةعرسب ذفني هنأ ينعي وهف :ةكريلا حم امأ

 .عبشلاب هعم سحيو لهمتب هلكأي ناسنإلا نإف درابلا فالخب عبشلاب

 اهنم تالاحلا ضعب يف الإ ناسنإلا عم لكأي الف ناطيشلا ثيدح امأو

 وهف دج ًاراح ماعطلا ناك اذإو ,ماعطلا لحتسي هنإف ةيمستلا كرت اذإ

 هرئاكتو هنم هلكأو ءاذغلا عم دسجلا لخاد هلوخد ىنعمب ناسنإلا عم لكأي

 .ضارمألا هبيبستو

 ,ةرملاب دربي ىتح كري هنأ ينعي ال اذهو ةرارحلا ديدشلا ماعطلا دارملاو

 .ةحارب هلكأ نم ناسنإلا نكمتي يأ نكمي ىتح ربخلا يفف

 نحس ماعطب النللا هللا دبع وبأ ائيلإ ثعب :لاق مزارم نأ يور اذلو

 .”بيطأ هنإف دربي نأ لبق اولك :لقو

 يف بيغرتلا اذهف ."'ةكرب نوخسلا :لاق هنأ هي يبنلا نع لقن يفو

 ًادج راحلا لكأ كرت يف ناعمتجي راحلا لكأ يف بيهرتلا كاذو نعاسلا لكأ

 .ًادج راحم سيل يذلا نحاسلا لكأ ذبحيو .رانلاب هنع رّبعي ينلا

 كريغ عم تلكأ اذإ ماعطلا يف خفنت ال

 وأ ماعط يف خفني نأ ىهنو ايو ينلا نع يهانملا ثيدح يف ءاج دقف

 مدُق اذإ مهنأ سانلا نيب فراعتملا نإف ؛"ادوجس عضوم يف خفني وأ بارش

 .016ح 403 :نساحغلا -'

 . ةئاملا بادآ باوبأ نم 86 باب 374 :17لئاسولا رظتاو :115ح 408 نساحملا -'

 باوبأ نم 7 باب 7:4 77لئاسولا كردتسمو 47 باب 777 :11لئاسولا رظناو 2 :ةهيقفلا -*

 .ةئلاملا بادآ



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠

 ناك اذإ كلذب سأب الو دربي ىتح هيف نوخفني راح بارش وأ مامط مهيسلإ
 كانه ناك اذإ اميف ها ينلا ىهن امإو ,رخآ هعم لكأي الو هب ًاصتغ ءانإلا
 هللا دبع يبأ نع يور دقف .ماعطلا كرتيو هسفن زئمشتف هعم لكاي نم

 هعم ناك اذإ كلذ هركي امنإو ؛سأب ال :لاق ؛حدقلا يف خفني لجرلا يف افلا

 ,هفاعي نأ ةيهارك هريغ

 معن :لات ؟كّربي نأ ديري امنإ سيلأ :لاق ,ماعطلا يف خفني لجرلا نعو

 ."ساب ال :لق

 داتعا ام كندب دوع

 أرقي دنهلا نم لجر هدنعو ًاموي روصنملا سلجم ةئكق هللا دبع وبأ رضح
 لق يدنهلا غرف املف هتءارقل تصني كت هللا دبع وبأ لعجف بطلا بتك

 امم ريخ وه ام يعم ام نإف ءال :لاق ؟ اثيش يعم امم ديرتأ هللا دبع ابأ اي نهل

 بطرلاو راخلاب درابساو درابلاب راحلا يوادأ لاسق ؟وه امو :لاق ,كسعم
 ام لمعتساو لجوزع هللا ىلإ هلك رمألا درأو بطرلاب سبايلاو سبابلاب
 ,ءاودلا يه ةيمحلا نأو ءادلا تيب ةدعملا نأ ملعأو 0 هللا لوسر هلاق

 قداصلا لاقف ؟اذه الإ بطلا لهو :يلنهلا لاقف .داتعا ام ندبلا دوعاو
 الإ ثذخأ ام هللاو ال :لاق معن :لاق ؟تذخأ بطلا بتك نم ينارتفأ الفلا

 ."ةناحبس هللا نع

 ع :ظعئارشلا للع -'

 جاها نساغا -



 نيرا .... ةحيحصلا ةيدغتلا قرط

 لضفأ وه يمالسإلا بطلا نأ اهنم ًارارسأو ًاسورد ةياورلا هذه يف نإف

 عونل يمعزب باطخلاو كدنع امم ريخ يدنع ام نإ :لاق مامإلا نأل ءبطلا

 ديرنو هيلع رصن ام اذهو ,يدنهلا بيبطلا اذه صوصخ سيو بيبطلا

 .هباب حتف

 بطرلاو درابسلاو راججلا ىلإ ةجزمألاو ضرملا ميسقت رمخآلا رسسلاو

 فلاخي امف ؛ماعطلا نم هفلاخي امج جازم لكو مسق للك جالع نأو سبايلاو

 .اًذكهو درابلا وه راخلا ضرملا

 ءيش لكل ةبسنلاب ةداعلا رييغت مدع ثحبلا لحم وهو ثلاثلا رسلاو

 اذكر لكالا رادقمو اهخبط ةيفيكو اهوانت تقوو ةمعطالا عاونأ ءاوس

 دنعف «هتايفيكو شيعلا قرط نم هريغو عاملا رادقمو مونلا تاقوأ

 يرحم نسمي ندبلا ةيلاعف يف روصق وأ ضراع وأ ضرسم يأ لوصح
 رأ لكأ نم اهداتعا دق ناك يتلا رومألا ضعب يف رييغت هءورط يف ببسلا

 هاتأ ايبارعأ نأ ذي يبلا نع ةياورلا تمدقت دقو ءاذكهو ةيلخت وأ مون

 ليَ ينلا هل لاقن .ًايسن ترصف ًاروكذ ًالجر تنك ينإ هللا لوسر اي :لقف

 نم ريثكلا ٌلحت دق ةقيقح هنهف ؛'لجأ :لاقف ؟اهتكرتف ةلئاقلا تدتعا كلعل

 .هضراوعو ندبلا لكاشم

 ًائيشو جيردتلاب اهكرتوأ اهرييغت لّضفيف ةئيس ةداعلا تناك ول يتحو
 .ندبلا هداتعي ال ثيح رشابملا رييغتلا يف فوختلا نإف ائيشف

 518حالا : دانسإلا برق -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ماعطلا دعب امل تايصوت

 .لاعتو هناحبس هللا دمح ءيش لوأ ١_

 علي هوي هللا لوسر ناك دقف ةقعلملا سحلو عباصالا صسم _"

 هعباصأ صمف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ :لاقِلَْي هنأ ىورو لكأ اذإ هعباصأ

 "كيف هللا كراب :لجو زع هللا لق اهب لكأ يتلا

 عطلي ُْرَي هللا لوسر ناك دقف ,ةعصقلا عطلو نوعاملا حسم _'*

 ."اهلثمب قدصت افاكف ةعصقلا عطل نم :لوقيو ةعصقلا

 هنأ رابخالا يفو هلكأو يناوصلا وأ ةرفسلا يف طقس ام عّبتت 4

 نع ءاجامك ءافشلاب هب يفشتسي نأ دارأ نمل هللا نذأيو «ءاد لك نم ءافش

 :لاق ُيْفَي للا لوسر نأ يورو .ةرصاخلا عجو ًاصوصنخو انت نينمزملا ريمأ
 نم عقي ام عبتت نم :ُةَي لاقو .نيعلا روحلا روهم ةدئاملا نم طقسي يذلا

 يورو «”عباسلا ىلإ هدلو دلوو هدلو نعو رقفلا هنع بهذ هلكأف هئدئام

 ."ةلش ذخف ولو ءارحصلا يف طقسي ام كرت

 .ماعطلا لبق نيديلا لسغ يف مدقت امل ؛ماعطلا دعب نيديلا لسغ 5

 .نيديلا لسغ دعب ليدنملاب حسملا

 500ج 447 :نساحلا ./ح 790 :1يفاكلا -'

 17لئاسولا كردتسمو :27 باب 088:17لئاسرلا رظناو 518ج 447 :نساحغا .؛ح1:/14يناكلا -'

 ةقنئاملا بادآ باوبأ نم 44 باب 44

 .ةدئاملا بادأ باوبأ نم ال6 باب ؟4* :!7لئاسولا كردتسمو ./ا باب 704 :11لئاسرلا رظنا -"

 .ةدلاملا بادآ باوبأ نم 74 باب 184 :17لثاسولا كردتسمو ,/75باب 707 77لئاسولا رظنا -'



 137 ع بسسس ةحيحصلا ةيذقتلا قرط

 ىرسيلا ىلع ىنميلا كلجر عضو كافق ىلع قلتساف تلكأ اذإ _"

 نع يورو ؛ىدغت اذإ كلذ لعفي ناك هنأ يورو ةقكا اضرلا نع يور امك

 ,ماعطلا ئرميو ندبلا نمسي عبشلا دعب ءاقلتسالا» :لاق هنأ انيقا قداصلا

 .لكالا دعب مونلا ديري ال نمل ةبسنلاب اذه ,"”ةءادلا لسيو

 ةلاسرلا يف ءاج دقف ىرخأ ةيفيك هلف لكالا دعب مونلا ديري نم امأو

 ةقش ىلع لكالا دعب قلتسيلف هماعط ئرمتسي نأ دارأ نمو :ةيبهذلا

 .”'ماني ىتح رسيألا هقش ىلع كلذ بلقني مث نميالا

 يف اهعضوو ماعطلا نم ءيش اهيف يقب اذإ ةينآلا ةيطغت بلطي 8

 اوعدت ال :ةللفكا قداصلا مامإلا لاق ٍايألا هذه يف ةجالثلاك بسانملا ناكملا

 ام اهيف امم ذخأو اهيف قزب ةينآلا طغت مل اذإ ناطيشلا نإف ءاطغ ريغب مكتينآ

 هذ

 .ةيلاملا بادآ باوبأ نم 77 باب 184 :17لئاسولا كردتسمو :/#باب 707 :11لئاسرلا رظتا -'

 4١. :ةيبعذلا ةلاسرلا -'

 قةدثاملا بادآ باوبأ نم 46 باب 770 :71لئاسولا رظناو :/8ح 84 :نساحملا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 للختلاو لالخلا

 للختي ناك هِي هللا لوسر نإف .بولطمو مزال لكألا دعب للختلا
 نم هنإف اوللخت :لوقي ثيح ًايفاظن ابجاو هلعج ىتح لالخلا ىلع دكؤيو
 يلع لزن :لاق ِاَْي هن ال يوامس ًاضيأ وهو ."ناميإلا نم ةناظنلاو ةفاظنلا

 لالخملاو كاوسلاب ليئربج يلع لزن:رخخآ ثيدح ينو ,”لالخللاب ليئربج

 . لِي لوسرلا ةثعب لبق ليلختلا عويش مدع ىلع لدي امم ”ةماجحلاو

 ةحلصم هنإف .اوللخت :ٌةيْنيَي هللا لوسر لاق دقن كلذ نم نكي امهمو

 ينيب لتر ,”مفلا يقني هنإف اوللخت :رخآ ثيدح ينو ,"ذجاونملاو ةثلل

 نم نرللختملا :لاق ؟نوللختملا امو هللا لوسر اي :ليق .نيللختملا هللا محر

 ,”ادحير كلملا ىفاذ رّيغت مفلا يف يقب اذإ هنإف ؛ماعطلا

 مهعم لكآلا هنولرانيو .ايهم ةمثالا تويب يف لالخلا ناك دقو اذه

 نب رفعج عَ لوسرلا لوان دقو دفاولاو فيضلا ميركت نم هنوّدعيو

 ."مفلل ةحلصم هنإف للخت رفعج اي :لاقف ًالالخ بلاط يبأ

 140 :هةراحبلا :؟١ :يرفغتسملل هيي ينلا بط -'

 401ج هد :نساحلا اح 580 :3يفاكلا -'

 18ج هنغ :نساحغل ل5 حا :ةيفاكلا -"

 85ج ه4 :نساحغا ةحا90 :ةيفاكلا -'

 .ةما10 :ةيفاكلا -'

 400ج ههه :نسافغا -“

 .©1ج 08 :نساغلا 78170 3يفاكلا -'



 نا . ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 هاوفالل ةيقنتو ذجاونلاو باتلل ةحصم وهف .لالخلا دئاوف ىضخت الو
 ءفارطالا ىلعو هجولا ىلع رهظت ةركنم ةرمح يهو ,مانجدابلا جلاعيو

 .”نيتبلكلا باذع نمأ نيتبشخلا لمعتسا نمف ةصالخلاو

 :تايصوت
 هللا لوسر لوقل ءوضولا يف اذكو :ةداع ماعطلا دعب نوكي ليلختلا ١-

 :ةياور يف نكلو ,””ماعطلاو ءوضولا يف يتمأ نم نيلطختملا هللا محر :ُلَي

 ."”رفاظالا ليلخت وه ءوضولا يف للختلا

 ,نيعم درعب ددحتي الو .ةفيظن تناك اذإ درع لكب ققحتي ليلختلا _"

 درولا يأ _ ناحيرلا دوعو بصقلا دوع يهو «ناديعلا ضعب ينئتسا معن

 نع ُةيِيَي للا لوسر ىهن دقف كافرطلا دوعو سآلا دوعو «نامرلا دوعو _
 ,"ةلكألا قرع نكرحي نهنإ :لقو .بصقلاو سآلاو نامرلاب للختلا

 امهنإف نامرلا بيضقب الو ناحيرلا دوعب اوللخت ال :اليكا قداصلا لاقو
 ."ماذحلا قرع ناجيهي

 .”رقفلا ثروي ءافرطلاب للختلا :قتكا يلع نعو

 .90باب 70١ :1؟لئاسولا كردتسم رظنا -'

 844 56 :يعاضقلل رابخألا باهش -'

 للختلا :لاق ؟للختلا اذه امو هللا لوسر اي ليقف .نولطختملا اذبح :لكَي لاق ,17 :تايرفعجلا -"

 .ماعطلا نم للختلاو ريفاظالاو عباصألا نيب هوضولا ين

 54ج 204 :نسافل ءا٠ حالا 3يفاكلا -'

 55١ ”عئارشلا لثع ,85ح ٠٠١ ؛لاصخلا ,؟ح 785 :يلامالا -*

 ل18 ةقالخألا مراكم -“



 رمعلا لوطو ةحصلأ ........

 هب للختلا مث ءلالخلا رسك بلطب _"

 للفت نم :لق تي هللا لوسر نأ يور دق «لالخلاب جرخي ام يمر ذبحي _؛

 نع ةياور يفو «"”جرح الف لعفي مل نمو .نسحأ دقف لعف نمو ,ظفليلف
 ,/”ةليبدلا نوكي هنم نإف هب للختي ام مكدحأ ندردزي ال الكا هللا دبع يبأ

 رابخألا يف ليصافت كانهو .لتقيف فوجلا يف جرخي ربك لمد وه ةليبدلاو

 هتجرخأ امو هعلباف هتجرخأف كناسل هيلع تردأ ام :ةانكا مهوق لثم

 .هبب مراف لالخلاب

 يف نوكي ام امأو هلكف مفلا مدقم يف ناك ام :محللا صوصسخ يفو
 امو ههدردزاو هلكف ةثللا يف نوكي ام :رحخخآ ليصفتو .هحرطاف سارضالا

 ,"”هب مراف نانسألا نيب نوكي

 ماعطلا دعب نيديلاو مفلا لسغ
 ماعطلا دعب نيديلا لسغ فطع ماعطلا لبق نيديلا لسسغ يف مدقن

 نم يفاعيو ؛مها يفني هنأ :ُِْلَي لوسرلا نع ءاجو ,رابخالا رشكأ يف هيلع
 وهو «تيبلا ريخ رثكيو .رقفلا يفنيو هرمعلا يف ديزيو دسج يف ءالتسالا

 ."رصبلا ولجيو بايثلا نم رمغلل ةطامإ

 ه0 م4 نسلغلا -“

 .4حاالا 3يفاكلا -'

 باوبأ نم ه4 - 85 باب 709 :17لئاسولا كردتسمو 1١4-107 باب 774 :17لئاسولا رظنا -
 .ةئئاملا بادآ

 ةنثاملا بادآ باوبأ نم 14 باب 29* :11لئاسولا رظنا -'



 . ةحيحصلا ةيذغتلا قرط

 رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا ُةيَِي هللا لوسر نع ثيدحلا ينو

 .نونحلا نم فرط ممللاو .””رصبلا حصيو ممللا يفني هدعبو

 نع ةثامعبرألا ثيدح يفف .لافطألا صوصخ يف ديكأتلا درو دقو

 عزفيف رمغلا مشي ناطيشلا نإف رمغلا نم مكنايبص اولسغا :ةهتقا يلع

 ."”سادلل ساسح ناطيشلا نإ:ةياور يفو'”ناكلملا هب ىفأتيو هداقر يف يبصلا

 لامعتسا نم دبالو «هلحو ءاملاب لسغلا يفكي ال مفلا صوصخ ينو

 .نانشألاو دعسلاو نوباصلاك ةيوقلا تافظنملا

 «تافظنملا يف هلعجو هذاختا نم دبال هنأو دعسلا ىلع ديكاتلا درو دقو

 طئاغلا دعب دعسلاب ىجنتسا نم :لاق :قيَكا لوألا نسحلا ابأ نأ يور دقف

 حاورأ نم ًائيش فاخي الو همف يف ةلع هبصت مل ماعطلا دعب همف هب لسغو
 ,ريساوبلا

 دعسلا مكنانشأ يف اوذختا :لوقي يقف هللا دبع يبأ نع ةياور ينو

 .”عامجلا يف ديزيو مفلا بيطي هنإف

 دعب مهلوق نأل لكألا دعب هدي لسغ ىلإ ناسنإلا ردابي نأ لضفالاو

 .كلذ ىلع أدبأ ماني الف هرخآ اذإو ,ريخأتلا مدعو ,ةرشابملا يف رهاظ لكالا

 765ج 13 :رابخالا باهش -'

 اج هد0 :؟عئارشلا للع -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 ,هدعبو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب :ةلفَكأ يلع نع ربخلا يفف

 حير نم هيدي لسفيلف هشارف لإ مكدحأ ىوآ اذهف ,رمغلاب علوم ناطيشلاو
 0 رمغلا

 ليدنملاب ديلا حسم

 وهف هلعب امأو ,ماعطلا لبق اضوت نمل ليدنملاب ديلا حسم ذبحيال

 ,رم امك بولطم

 411ج 117 :؟مالسإلا مئاعد -_



 وك
 ةراضلاو ةروظحللا تالوكاملا

 تالوكأملا

 ةراضلاو ةروظحملا

 عون رايتخا يف ةيساسح رثكأو اديقعت رشكأ ةيمالسإلا ةيرظنلا نأ ردبي
 ناسنإلا ملع ام الإ ءيش لك نم زرحتلا وه لصألا نأ دح ىلإ ءاذغلا

 ,هتيلحو هبيط

 هوجو ضرفي ناك ُعَْي لوسرلا نإ انلق اذإ بيجعلا نم ودبي دقو

 ناك املكف .هنع ةضاعتسالاو هليدبت ذبحيو ءاذغلا عاونأ عيمج يف راضم

 هنم بلطيو هلكأ اذإ هتكرب ىلاعتو هناحبس هللا نم بلطي هدجن ءاذغب ىتؤي

 ,نبللا الإ هنم ًاريخ هلدبي نأ

 نم ولخت ال امك ةدئافلا نم لمت ل ةلوادتملا تاموعطملا نأ ينمعي اذهو

 .اهدئاوف يهو اهتكرب هناحبس هللا نم هِي لوسرلا بلطي ثيحب راضملا

 ىهتنم يف شيعي ناك هنأ عم اهنم ًاريخ هلدبي نأ ىلاعت هنم بلطي امك

 ,دهزلاو ةعانقلا

 ديري وأ اهيف راضم دوجو لجال هبلط امنإو رطب كلذ هبلط سيلو

 .هاعدلا لالخ نم كلذ ىلإ نيملسملا راظنأ تافلإ

 هيف انلأ كراب مهللا :لاق الإ ًابارش برشي الو ًاماعط لكأي م كلي هنأ تاياور ةده يف درو -'

 ح 441 :؟نساحللا رظنا ,هنم اندزو هيف انل كراب مهللا :لوقي ناك هنإل ءنيللا الإ .هنم ًأربخ هب انلدبأو

 اضرلا ةفيحصو 17: :؟ مالسإلا مئاعدو .41 ١: ةههقق اضرلا رابخأ نويعو ,١ح 775:3 يناكلاو 0
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 رمعلا لوطو ةحصلا ........... ا

 نم ريثكلا لكأ كرتي سفنلا فوزع ناك ُهيَي هللا لوسر نأ يورملاو

 ناك لب كلذ متكي نكي ملو اهفاعيو اهّزنت اهكرتي ,همرحي الو ةمعطالا

 فرصل جمربملا غيلبتلا نم ًاعون ناك كلذ راهظإ نأ هدقتعا ينلاو

 مهديقت مدعو ةمعطالا رايتخا يف لاسرتسالا نع رشبلا ةماعو نيملسملا

 اذه يف نانعلا يقلطم اوناك لب .ةصاخ دويق الو ةنيعم طورش الو دودحب
 زاجحلا ضرأ فافجو ءاملا ةّحشو ةيساقلا مهفورظ مهيلع همسي ,لاجملا

 ام لكو بدي ام لك نولكأي مهلعجامم ؛ةيناويحلاو ةينابنلا اهتاورث ةلفو
 .ثارتكا نود نم تبني

 سفنلا فوزع هؤوشنو طسولا اذه لثم يف هيِرَي لوسرلا عرعرت لعلو
 ثيحب هتغاص ؛ةصاخ ةينابر ةيانع نم ٍْتآ ةمعطألا نسم ريثكلا لكأ كرتي

 .ررضلا ةليلقلا :ةحيحصلا ةيذغتلا لبس ةيرشبلل مسرب

 هلو .ةفدصو ًاطابتعا ةمعطالا كلت لكل ُةلِيَي لوسرلا كرت نكي مو
 :يلي امك ةماعلا اهطوطخ ضعب مسر لواحن يلا ةيلكلا هتاكالمو هنيئاوق

 :ةمعطألا نم روظحملا

 ندبلاب رضي ام لكو مومسلا عاونأ يف رصحني اهيف روظهلاف ةيتابنلا امأ
 ءبيلحلا ىوس ,ررضلا نم ماعط ولخي الانيب امكف الإو .ًاريثك ًاررسف
 هللا نإ هللا كمحري ملعا :ةلتكلا اضرلا هقف يف ءاج دقف ,ينئتسا ام ضسعبو

 الإ مرحي لو ؛حالصلاو ةعفنملا هيف املالإ ًابرش الو ًالكأ حبي مل ىلاعتو كرابت



 قا .... ةراضلاو ةروظحلا تالوكأملا

 ندبلل ةوق هيف مسجلل رقم عفان لكف كاسفلاو فلتلاو ررضلا هيفام

 مومسلاو مومسلا لثم ؛مارحف لتاق وأ ةوقلاب بهذي رضم لكو ,لالحف

 ."ةلتاقف

 ينعي «تارّدقتملاو .تاسجنتملا لك ةيتابنلا تاروظحما ةمئاق ىلإ فاضيو

 اذكو .هفيظنت نكمي ال ثيحب رذق هيف ناك وأ رذقلا نم ًائيش ىقالام

 مالكلا يتايسو ةبرشألا يف لخدتو ةداع لئاوسلا نم يهو تاركسملا

 .اهنع

 :لف الفلل رفعج نب ىسوم هيخأ نع رفعج نب يلع نع يور دقف
 حرطي :لاق ؟هلكأ لحيأ ههبشو نبجلا نم الكأ اذإ بلكلاو ةرافلا نع هتلاس

 ."'يقابلا لحيو لكأ ام هنم

 نم ابرش بلك وأ ةرأف نع هتلأسو :لق ةلالد حضوأ ىرخأ ةيياور يفد

 جارسك هب عفتني نكلو هلكأت الف اهرحن وأ ةرج ناك نإ :لاق ؛نمس وأ تيز

 ًارسوم هبحاص نوكي نأ الإ هلكأب سأب الف كلذ نم رثكأ ناك نإو هوحن وأ

 ."”ءيش يف هب عفتني الف قيرهي نأ لمتحي

 ؛رثك را لق رضم سجنلل يقالملا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ينو

 امف اهنم هزنتي يتلا تاراذقلا تمدقت دقو ,ةمرحلل نوكي امنإ ليصفتلاو

 .لكؤي الف ماعطلا نم ءيش يف اهنم ناك

 050:73 77 :!7لئاسولا كردتسم ,54 اهنا اضرلا هفف -'

 135 طاتسإلا برق -'

 008 ذاتسإلا برق -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 هيفو مادإلا يف تام ًائيش ناك نإو :ثيدح يف لاق هنأ تكل يلع نعو
 امو هقوف ام تببج ًادماج ناكف نمسلا يف وأ ,تيز يف وأ لسعلا يف ,مدلا

 ,"عابي الو هب جرستسي ؛لكؤب الف ًابثاذ ناك نإو ,هتيقب لكؤي مث هتحت
 عضخت يتلا يهف .نابلالاو ضيبلاو موحللاك ةيناويحلا ةمعطالا امأو

 لك يأ ينثتسا ام الإ راض ريغ ماعطلا نم ءيش سيل ةلئاقلا ةدعاقلل

 .ينئتسا ام الإ روظحم نيللاو ضيبلاو محللا اونا

 اهنمو اهنم سجنتملا لكؤي ال ةةيتابنلا لاح هلاحف اهنم سجننملا امأو
 :تاءانشتسا

 نع لئس الفلا نينمؤملا ريمأ نأ يور دقف ءقرملا يف ةرأفلا تعقو اذإ ١_

 ,"”لكؤيو محللا لسغيو اهقرم قارهي :لاقف.ةرأذ ردقلا يف اذإف تخبط ردف

 .ريهطتلل لباق وه ام وه امئإو ءانثتسا اذه سيل ةقيقحلا يفو

 روزج اهيف ردق نع الفتك هللا دبع وبأ لئس دقف «قرملا يف عقي مدلا _"

 .”مدلا لكأت رانلا نإف معن :لاق ؟لكؤيأ مد نم ةيقوأ ردق اهيف عقو

 لطر فلأ اهيف ردق نع هتلأس :لاق .هيخأ نع رفعج نب يلع بائك ينو
 لكف خبط اذإ :لقن ؟لكأ حلصي له مد ةيقوأ اهيف عقو محل اهيف خبطي ءام

 "ناب الف

 51 :تايرفعجلا -'

 ١10ج م5 :ةبيذهتلا ح31 ”يلاكلا 1

 01ج 32317 ؛؟هيقفلا ج55 ”يفاكلا 7
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 لوا .. ةراضلاو ةروظحللا تالوكأملا

 ةيبوركم اهلعلو .رانلا هرهطي ام مدلاو ةتيملا ةراذق نأ كلذ ينعي دقو

 مدع ينعي مدلا لكأت رانلا نأب ريبعتلا نكلو املا ىلغ اذإ تومب بوركملاو

 .يضرعلا رظحلا نع اذه «هررض ءاقب مدع ال مدلا ءاقب

 اهيف مالكلاف اهتاذب ةيناويحلا ةمعطألاو موحللا لكأ نسم رظحلا امأو

 :ةمدقم ميدقت نم دبالو ؛ليوط

 ةمدقم

 هحرط ىلع اؤرتمي مو ءاهقفلا هل ضّرعتي مل رمأ ىلإ انه ةراشإلا ٌدون

 موحللا نم مرحنا ةلأسمب ليلحتلا اذه طبتري .هيف تبلا مث نمو هليلحتو

 يغبني يذلا ضقانتلاو ماهبإلا نم عون دوجو عم اهنم للغماو ,ةمعطالاو

 لح

 لاق ةريسي رومُأ ىوس مرح دوجو مدعب حرصسي نآرقلا نأ دمهم اننإف

 نأ آل هُمعظَي ٍرِعاَط لَ امر لإ حوُأ آم ىف ُدِجأ ال لُك ) :لامعت

 لأ اشي زأ ثمر نقر يدج مهلزأ عوُفُم امو فيم توك
 ىلع لالدتسالا ةيفيك ُةيذيَيلرسرلا ميلعت وه مالكلا اذه” ِهي ِّنآِريَمِ

 ةبسنلاب نادجولا مدعو مهسفنأ ىلع ةريثك ًارومأ اومرح نيذلا درهيلا

 .دوجولا مدع وه يبنلل
 ,ةمعطالاو موحللا عاونأ نم تائملا ميرحت عم كلذ عمتجي فيكف

 مزليو صيصختلا نع ٍِبآ ةيآلا هذه ناسل نأ ىلإ تافتلالا عم ًاصوصخ

 118 :ماعتألا -'



 رمعلا لوطو ةحصملا ىلا

 كلذ ىلع دوهيلا باوج ةلوهسو يبنسلا لالدتسإ نالطب اهصيصخت نسم
 يف روذحم الو مآ ريغ ناك ولو ينلا بذك هنم مزلي دق هنأ ىتحو

 .رثكألا صيصخت مزلي هنإف اهصيصخت

 ىور دقف ةيآلا رهاظ قشاوي ام رابخألا يف نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ربطلا عابس نع لئس هنأ ةنكا رفعج يبا نع حيحص دنسبب .خيشلا

 :لقف ,ليخلاو لاغبلاو ريمحلاو طاوطولاو ذفانقلا هل ركذ ىتح شحولاو

 رييخ موي اي هللا لوسر ىهن دقو ,هباتك يف هللا مرحام الإ مارحلا سيل
 أرق مث مارح رمحلا تسيلو ءهونفي نأ مهروهظ لجأ نم مهاهن امنإو اهنع
 نأ الإ :هُسَعظَيٍمِعاَط لع مرح لإ نحوأ آم ىف ُدجأ آل لق )ل :ةيالا هذه

 ّلِمأ اقسفْؤَأ ءسسجر هن ريدخج مخلؤأ احوُفم امو ةَْيَم تروي
 .” هي شل رتل

 نع ريتعم دنسب خيشلا ءاور ام لثم ةددعتم ىنعملا اذهب تاياورسلاو
 يف هللا مرحام مارحلا امنإ مارحب سيل بارغلا لكأ :لاق هنأ ايا امهدحأ

 ."ززقت كلذ نم ريثك نع هزنتت سفنألا نكلو .هباتك

 «بارغلا محل لكأ ةمرح ىلع لدت ةددعتم تاياور كانسه لباقملا ينر

 دنسلا رابتعا ةيحان نم ةياورلا هذه غلبت ال اهنكلو

 .1الج 580 :1ينايعلا ريسفت 14 :ةراصبتسالا 71ج 57 :ةبيذهتلا -'
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 تاي ... ةراضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 دنسب يور دقف بنرألا لثم ىرخألا تاناويحلل ةبسنلاب اذكمو

 ههمرحب الو ءيشلا هركي ناكو ,سفنلا فوزع ناك هاتي هللا لوسر نأ ربتعم

 ."اهمرجي مو اههركف بنرالاب يتأف
 نم لكؤي نأ هركي ناك :لاق كا هللا دبع يبأ نع ىرخأ ةياور يفو

 ةتيملا ميرحتك مارحم سيلو «لغبلاو ليخلاو بضلاو بنرالا محل باودلا

 .ثيدحلا "”ريزنخلا محو مدلاو

 ذحنأي انيب امك هيقفلاو ًادج ةبراضتم اهدجغ تاياورلا ةماع انظحال اذإو

 ليلحتلا رابخأ بلاغلا يف حورطملا انهو .رخألا فرطلا حرطيو اهنم افرط

 تاياورلا مسقن انتقيرط ىلع ءانب نكلو ؛ميرحتلا رابخأ يه هب ذوعلملاو

 ةتيملا تاياور يهو ةيعرشلا ةمرحلا هب داري ام اهنم مسق :نيمسق ىلإ ةيهانلا

 يهف اهاوس ام رخآلا مسقلاو ,باتكلل ةقئاوملا يأ حوفسملا مدلاو ريزنخلاو

 ىلإ داشرإلا وأ ةرلاب اهكرتيو ميلسلا عبطلا اهنم رنتي ام ةدارإ ىلع ةلومحم

 ره وأ هنع عنتمُي ينعي مارحف ,يعقاو يولوم ميرحت نود نم طسقف ررضلا
 لخني هنآل عبطلا هاباي وأ هيلع مادقإلا غوسي ال هنأ دح ىلإ ,ةياغلل راض

 موحل لكأ لثم هل اهتهباشم وأ رشبلا موحل لكأ لثم كلذك نيوانع تحن

 اهماعط رذقتست وأ عابطلا اهرذفتست وأ اهتاذب ةرذق اهئال وأ «خوسملا

 .اهفاعف ضعب ىتحو

 .اه'ح اك :ةبيذهتلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 ببسلا ةفرعم نم دبالو ديج لكشب ةيلمعلا كردن نأ انيلع نأ مهملاو

 اميف دجأ ال لق :ةمعطألا لاجب يف هتعسوتو نآرقلا قالطإل يعادلا

 ةمراص ةبرقع ةيذغألا نم دحاو ميرحت دعي نآرقلا نأ ىتحو ,.يحوأ

 يهز" « مك تلجأ بْبط ملغ اسْوَح اوُداَه تريزأأ نب ملظبن
 .رقبلا موحش

 اهنع هسفن فرزعو تالوكأملا رثكأ نع ُةِْيَي ينلا هّردت لساقملا يفو

 نم ريثك ىلع اههباش امو مارح ةملك قالطإ يلاتلابو .ةرملاب اهكرتو
 يف ءاجام ىلع ديكاتك اهتمرح مدعو اهتيلحب رابسخالا دورو عسم ةمعطالا

 ال ثيمب رابخأ ةنع يف ىلاعتو هناحبس هللا همرح ام مارحلا مهوقو «نآرسقلا

 .ةرلاب هعفدو هراكنإ انعسي

 رفنتو نايحألا ضعب يف ةجاح كانه نأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلا لعلو

 بسحب قلخ ناويحلا ىتحو ناسنإلا نأ ينعي نماكو رهاظ رمتسم يعبط
 ءاهضعب يف بغريو تالوكأملا ضعب نم رفنتي ةيداعلا فورظلا ينو هعبط

 هنم رفنتي ام ىلع موجهلل هرطضت دق ةبعصسلا فورظلاو ةجاحلا نكلو
 ىلإ تاعامجلا ديعي نم ىلإ ةجلحلا دلونتف «نامزلا رورمب هدنع ةرفنلا لوزتو

 مهاوقأو مهلعفب مهنإف «بلاغلا يف هايبنالا لمع وهو ,ةيداعلا ةلاحلا

 هلفرلا ةدعاسمل دلوتلا ةعيرس يهو ءززقتلاو ةرفنلا ةلاح ديلوتب نوموفي
 ,كلذ ىلع عبطلاو

 ل50 ةفاستلا -'



 ا .... ةراضلاو ةروظحللا تالوكأملا

 نأل ؛ناويحلاو ناسنإلا ةمالس نمضت هذه رفنتلا ةلاح نأ كش الو

 .ًارذقتسم وأ ًارذق وأ اراض نوكي ةداع هنم رفنتملا

 ةبعصلا فورظلل ةلماشلا ةماعلا ةلاحلا نع ملكتي امنإ نآرقلاف

 لوزن ىلإ تافتلالا عم اصوصخ رارطضالا ادع ام ينعي ,ةيداعلا فورظلاو

 الإو .رارطضالا نود ةجاحلا ينعي وهو .زاجحلا ينعأ ؛ةلحاق ضرأ يف نآرقلا

 .ريزنخلاو ةئيملا ىتح هيش لك غوسي رارطضالا ةلاح يفف

 ديخالاو ةلماش ةرظن ءاقلإ مزلي رشكأ ةلأسملا يف قمعتن نأ اندرأ اذإو

 نع تلاس اذإف موحللا ضعب لكأ نع عانتمالاو عنملا هرجو رابتعالا رظنب

 باوجللا اذه نكلو ؛مرحم هنأب باوجلا كيتايسف .رشبلا موصل لكأ مكح
 هلوقب هميرحت يفن ىعدي دق لب نآرقلا يف هميرحت مدع لجال !قيقد ريغ

 نا ريغ (.ةهُمَعظَي ٍرِعاَط لَ امر لإ ئحوأ آم ىف ُدِجْأ ال لق ) :لاعت

 رهف ادمعطي معاط» يف رشبلا محل لوخد مدع لجال ةبئاص ريغ ىوعدلا
  ىلاعت هلوق ليلدب ,معطُي امم سيل هنأ ذإ ءلوألا نم ةرئادلا هذه نع جراخ

 نأ ينعي اذهو 4 ُهوُمُئهِركَذ يم ِهيجَأ مخل ٌلُكأَي نأ زُكُدَحَأ بأ

 هعبطب ناسنإلا ههركي لب ميرحتلا ىلإ ةجاحب سيل رشبلا محل لكأ كرت

 يهنلل ىنعم الو ًايداشرإ نركي يهنلا درو رش اهدنعو «هننع ضرسعيو
 ,هيلع هميرحت وه هرجز يف قيرطلا سيلف ,هلكأ ىلإ ناسنإ حنج ولو «يولوملا

 يف هيف ةرفنلا داجيإو هعبط ليدعتو , ةرطفلا ىلإ هعاجرإ وه قيرطلا لب

 .ةيلمعلا ةحاسلا



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ريثك نم نيملسملا ريفنت هيي لوسرلا اهعبات يتلا ةطخلا نإف ةقدلابو
 . ًايولوم ًايظفل ًايهن سيلو بلاغلا يف لمع ةطخ يه موحللا نم

 هللا لوسر نإ :لاق يردخلا ديعس وبأ هيوري يذلا ثيدحلا اذه ىلإ رظنا

 ةقفرب رف هعم تجرخو جرخ مث ,ىوطي ةليلو ًاموي ةكمب ثكم لدي
 لوانتر سلجف معن :لاقف .ءادغلا هللا لوسر اي :اولاقف «نودغتي سولج

 :اولاقف ؟اذه مكمدأ ام :لاقف مهمنأ ىلإ رظن مث هفصن عدصن ًافيغر

 ىرخخأ ةعفد انيشغ مث ءهتقحلو ماقو ةرسكلاب ىمرف هللا لوسر اي ثيرسجلا
 رظنف ةرسك لوادتو سلجو معن :لقف .ءادغلا هللا لوسر اب :اولاقف نودغتي

 ىمرف يي للا لوسر اي بض :اولاقف ؟اذه مكمدأ ام :لاقف مونقلا مدأ لإ
 اي :اولاقف ؛ىلغت رودق اذإف ةافصلا لصاب ائررمف .هتعبتو ماقو ةرسكلاب

 ؟مكرودق يف امو :مه لاق انرودق كردت ىتح انيلع تجرع ول هللا لوسر

 رودقلا نم هاي هللا لوسر اندف اهانحيذف تماقف اهبكرن انك انل رمح :اولاق

 ."قلطنا مث هلجرب اهافكأف

 سيلف رودقلا ءافكإ ىتحو ميرحت ةيلمع تسيل ةيلمعلا نأ دم تناف
 ةيلمعلا نإ لب .مولعم وه امك مارحب تسيل رمحلا نال ءيلمع ميرحت ره

 .ةرفنلل يلمع داجيإو ريفنث يه
 ةرفنلا داجيإ يه ةقيرطلا نأ دجن تاروظحملا داحآ يف رابحخألا انعبات اذإو

 موحل نم يأ تاخرسم اهنأ تاناويحلا ضسعب نأ ىلإ راظنالا تافلإ لثس

 140 :؟عئارشلا للع ,١ح 115 ”8يقاكلا 3



 فقل ... ةراضلاو ةروظحلا تالوكأملا

 لثم خوسم اهنا ىلع اهلقث لكب تقلأو كلذب رابخالا تجعو .رشبلا

 ره يدنع مالكلا كلذ ىنعم سيلف ..."”اذك ناك بدلاو ًاطاول ناك ليفلا

 ىنعمف ءاهعبطب ةهوركم اهنأب تتعن لب ؛مرحت مل رشبلا موحل نال ,ميرحتلا

 لخخاد ريغو ؛مارحب سيلو هعبطب هوركم هنأ وه خوسم بضلا وأ ليفلا نأ
 رفعج يبأ نع راما حيحصلا ربخلا كلذل ديؤملاو (همعطي معاط) ةرئاد يف

 ."ةركنلا هنكلو ريزنحلا الإ ةباد نم نآرقلا يف هللا مرح ام :ةلقا

 .هلكأي نم ىلع ركدُي هنأ يأ ةركنلاو

 :لاقف درقلاو بدلاو ليفلا محل لكأ نع لئس ظنا ايلع نأ ةياور ينو

 هنوك مدع نع رخآ ريبعت اذهو .”لكؤت يتلا ماعئالا ةميهب نم اذه سيل
 .(ةمعطي معاط) نم

 نم لكؤي نأ هركي ناك :لاق يك هللا دبع يبأ نع ةيورملا ةياورلا اذكو

 ةئيملا ميرحتك مارحب سيلو «لغبلاو ليخلاو بضلاو بنرالا محل باردلا
 اهانعم سيلر ؛مارحب تسيل اهنأ مالكلا اذه ىنعمف «”ريزنخلا محلو مدلاو

 فالئخا وه دارملا نوكي هتياغو ,لاغبلاو ليخلا ركذ ليلدب .ةمرح لفأ اهنأ

 يأ ةيعبط ةبداشرإ بنرالا ةمرحو .ًالثم ةيولوم ةئيملا ةمرحف :ةمرسحلا خلس
 نم تسيل وأ رشبلا موحل نم اهنأل سانلا اهركنتسيو سوفنلا اهنم هزنتت
 .ماعنألا ةميهب

 .ةمرحلا ةمعطألا باوبأ نم ؟باب 173 :11لئاسولا كردتسمو :5باب 194:17لئاسولا رظنا -'
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 دارملا سيلف ميرحتلاب ترّبع يتلا تاياورلا نأ ملعي مالكلا اذه نمو

 يف ءاج امك رخآ خنس نم ةمرح يه امنإو «ةيولوملا ةيعرشلا ةمرحلا يه اهب

 ..ةيداشرإلا ةمرحلا يأ هب حيرصتلا ثيدحلا اذه

 هلعف وأ هلكأ ةراذق وأ ناويحلا ةراذق ىلإ تافلإلا ره رخآلا ليبسلاو

 يتأ لؤي هنأ ربخلا يف ءاج دقف ,سانلا هكرتي وأ سفنلا هنع فزسعت ام وأ

 اهيا هللا دبع يبأ نع حيحصلا ريخلا يفو .”هرذقو هنم لكأي ملف بضلاب
 القا يلع نعر .”هرذقأو ههركأل ينإ عابسلا نم هيش لكأ حلصي ال :لاق

 هللا لوسر ناك انا هللا دبع يبأ نعو ؛””ريطلا نم فيجلا لكأ ام هرك هنأ

 صني حيحص ربخلاو ,"'همرحي الو ءيشلا هركي ناكر سفنلا فوز يي

 سانلا نككلو لالح :لاقف ,ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل نعو .هيلإ انبهذ امب
 نع حيحصلا ريخلا يف ءاجام ةلالد كلذ عيمج نم حضرالاو ,”اهنوفاعي

 هللا مرح ام مارحلا امنإ مارحم سيل بارغلا لكأ نإ :لاق هنأ :هيِِإ امهدحأ

 يذلا وه اذهف /”ًاززقت كلذ نم ريثك نع هزنتت سفنالا نكلو ,هباتكك يف
 ةرطفلا ىلع وهف ززقتي ناك نمف كلذ ىنعمو هيلع انررصأو هنع انملكت

 .151حي 1157 :؟مالسإلا مئاعد -'

 ح؟١ :ةبيذهتلا -
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 لا .... ةرامغلاو ةروظحلا تالوكأملا

 ززقتلا ةلاح هلنع ثدحتل يأ كلذك نكيلف كلذك نكي مل نمو ؛عبطلاو

 .هلاثمأو مالكلا اذه عامس دعب

 اهتقئاوم عم ةمرحلل ةيفانلا رابخالا حرط وه باوصلا نأب نظأ الو

 ىلع رابخألا ضعب ةلالد ينعأ ,رابخألا يف عمجلا هوجو دوجوو باتكلل

 ةفلاخم داشرإلا ىلع ةمرحلا رابخأ لمح يف نوكي الف .ةمرحلا خنس فالتخا

 .ليلد ريغب رهاظلل

 يف كابرإ كانه ناكل رابخألا هيلع تلدو هانركذ يذلا اذه الولو

 حرط نكمي الو لب ؛عمجلل لباق ريغ موحللا مكح يف ةدراولا رابسخالا

 ,مهفلا ره حيحصلاو ؛حيحص ريغ حرطلاف ءنيفرطلا ةرقل اهنم فرط

 ةريح يفل ينإو ؛ةلصاولا تاملكلا باعيتساو ةعقارلا كرد يف ةلواحملاو

 هلوق عم ةيولوملا ةيعرشلا ةمرحلاب مكحلا ءاهقفلا ضعب عاطتسا فيك

 نآرقلا لالدتسال لطبملاو صيصختلا نع يبآلا ؛ ..دجأ ال للف :ىلاعت

 هزنتو ةهاركو راذقتسا ةيلمع ةيلمعلا نأ لاحلاو .ةرملاب اليل وسر لاو

 .ززقتو

 الو يقيقح رذق هنال يقيقح وه لب ًايروص راذقتسالا اذه سيلو

 مل ناسنإلا دنع ةدوجوملا ةّيعبطلا ةرفيلا ىتحو .ررضلا الإ رذقلل ىنعم

 دشرت ةعودوم ةزيرغ نوكتو تاروفنملا كلت نع هزنتيل الإ هيف عدوت
 ثيحب ناويحلا عاونأ يف ةدوجوم يتلاك هرضي امو هل حلصي ام ىلإ ناسنإلا

 .لقعي الو ًاثيش ملعي ال وهو ةيذغألا نم عفانلاو راضلا نيب زيمب هلعبت



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠ يي

 هزنتلا ىلع لوبجم ناويحلا عاونأ نم عون ىلوألا ةلحرملا يف ناسنإلف
 ضعب هيلع مرحي عرشتم وه ةقحال ةلحرم يفو ةراضلا تاموعطملا نع

 .ررضلا ىلع ًادئاز ةديدع تاهجل رومألا

 رذقلا نع هزنتلا يف ةرطفلا ىلإ ءاغصإلا يف نمكت ةمالسلا نأ ةجيتنلاو

 هاسن ام هليل ةمئالاو ُلْلَي يبلا هب ريخي ام ىلإ عامتسالاو .لكاوأوه

 سانلا هنظف هيوشتلاو خسملا نم سانلا ضعبل ثدحامم هسانت وأ رشبلا

 .كلذ ريغو ًابيط امحلو ًاموعطم اماعط

 خوسملا

 ضعب نأ ىلإ بهذت درهيلا ةبذك فالخ ىلع ةيمالسإلا ةيرظنلا

 ينب نم مه اوخسم نيذلا رثكأو .اناسنإ ناك درقلا اهنمو تاناويحلا

 مهتيذأو مهركمو مهئبخو ةعينشلا مفامعأ رثأ ىلع كلذو ليئارسإ

 مهباصأ يذلا عينشلا ريصملا اذه ءافخإ لجأ نمو .مهرفكو ءايبنألا

 راصف لماكت مث ًادرق ناك ناسنإلا نأ يهو ةفورمملا مهتبوذكأ اوحرط

 ارمثدف :ةيزخملا مهدادجأ رئاصمو مهحلاضفل ءاطغ نوكي هلعل ًاناسنإ

 .لدتسم يملع راطإب ةبذكلا هذه نع نلعيل هتذمالت ضعب وأ نوراد لثمب

 ,هقلخو هلعفو للاعتو هناحبس هللا ةردقل ًايفنو رفكلا يف ًاقمعت كلذو

 ,لماكت الف لاح لمكأ ىلع ءايشألا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ لاحلاو

 ىلع هلجر رشبلا عضو يذلا لوألا مويلا نمف ءلزانتو صقانت وه لب



 ا ......ب ةراشلاو ةروظحلا تالوكاملا

 ةعيبطلا دهشت مل ضرألا يف داسفإلاو بونذلا باكترا ىلإ حئجو ةطيسبلا

 ءاوهلو ءاملا ريصم نع عمسنو دهشن نحنو ,لزنتلاو صقانتلا ىوس

 لثم ؛صقانتلا ىلإ هلك ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو سقطلاو ءاضفلاو

 ةدايزو ضرالا ىلع ةظفاحلا ةفلغألا باقثناو بسنلا لالتخاو ثولتلا

 «ناويحلا فانصأ ضارقناو ؛يتابنلا ءاطغلا تاحاسم صقانتو ةرارحلا ةجرد

 .ضارمألا راشتناو ناسنإلا ةعانم ةلقو .اهيف ةينيحجلا تارفطلا لوصحو

 نم يه اهفرعن ال يتلاو اهفرعن يتلا تاناويحلا نسم ريثكلا نإ معن

 يف زرحتلاو رذحتلا ىلإ انبدُت اهب سانلا ةفرعم مدعو اهترثكلو .خوسملا

 رحبلا يف تاحنوسملا نأ يورملاو دودحلا دعبأ ىلإ موحللاو تاموعطملا
 لمأتلا ىلإ وعديو ءرطنللب رذني ددعلا اذهو .ةئامعبرأ ربلا ينو ةلامثالث

 .رذحلاو

 مهئابآو مهماوقأ نولكأي اوراص ىراصنلا ضعبو دوهيلا نأ فيرظلاو

 لب مهباصأ يذلا ريصملا كلذب اوربتعي مل مهنأ مهفكي ملف ,مهئارخإو

 مل ولو ,هوسن ىتح هنوسانتيو مهباصأ امب نوفختسي مهل مهلكأب اوراص

 .مهل ًاريخ ناكل كلذ نم ًاثيش اولعفي

 نإف ريزنخلا محل امأو :ريتعملا اهنم قرط ةدعب يورملا ربسخلا يف ءاج دقف

 امو بدلاو درقلاو ريزنخلا هبش ىتش روص يف ًاموق خسم ىلاصعتو كرابس هللا
 "هب سائلا عفتني اليكل ةلثملا لكأ نع ىهن مث .خوسملا نم ناك 2

 ,ةمرحغلا ةمعطالا باوبأ نم ١باب 7988 :17لئاسولا رظنا -'
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 نكلو ةسبايلا ىلإ ءاملا نم ناويحلا لاقتنا اوعدا مهنأ رخآلا ءيشلاو

 ةسبايلا نم ناك لاقتنالا نأو كلذ فالخ ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا

 ,خوسملا نم يه حيسامتلاو فحالسلاك تايلامربلا رثكأ نأو ءاملا ىلإ

 ؟ خوسملا تيقب له

 اوذخأ مهريغو ليئارسا ينب نم اماوقأو أسانأ نأ رابخألا نم دافتسملا

 هناحبس هللا بضغ ىلإ تدأ يصاعم ين اوضحمتو ةميظع بونذ باكتراب

 درقلا ةلكاش ىلع اوراصف مهررص رّيغو مهقلخ رشف مهيلع ىلاعتو

 ْمُهَل اَنلقَف تسلا ىف مكي اود َنيذأٌمُهَع َدَقَلَو ) امهريغو ريزنخلاو

 ." ريتك ةدرِقلا مهب لمَجَو »* 4 َنيِِسَح دف اوُنوُك
 دقف ؟اوئام مهنأ وأ ةلكاشلا كلت ىلع اوقب مهنأ حورطملا لاؤسلاو

 صضعب هلو "”ًالسرم قردصنلا هاورو ,مايأ ةثالث دعب اوتام مهنإ :ليق

 ."رابخألا يف دهاوشلاو نئارقلا

 مويلا ةدوجوملا تاناويحلا نأو مهؤاقب رابخألا ةماع نم دافتسملا نكلو

 ةدوجوملا تاثاويحلا نأو مهلاقب ىلع ليلدلاو نييخوسنملا كئلوا ءانبأ مه

 ؛رومأ ,مهزانبأ يه

 راح 70 :5هيقفلا -
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 نيالا ... ةراضلاو ةروظغملا تالوكاملا

 يف هيلع اوناك ام نايبو مويلا ةدوجوملا تاناويحلا ىلإ ةمئإلا ةراشإ ١_

 ناك سوواطلاو اسي الو ًابطر عدي ال اطاول اكلم ناك ليفلا :لثم ,قباسلا

 ناك بنرالاو هثويد ًايبارعأ ناك بئذلاو ,لجر ةأرما رباكف ًاليمج ًالجر

 ةحيحص اهنم ريثكلاو ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ...و اهجوز نوخت ةأرما

 ناك لق امل اناسنإ اهلصأ نكي مل ول تاناويحلا هذه نأ ضورفملاو دنسلا

 نإ مهلوق لثم ًاصوصخ ؛كلذ هيف لاقي نأ حصي الو كنز وأ اطاول اكلم

 "راف مهخسمف مهيلع هللا بضغ دوهيلا نم أطبس ناك رأفلا

 لثم خوسم اهنأب اهفيصوتو ةدوجوملا تاناويسحلا ىلإ ةمئالا ةراشإ _؟
 نإ :بضلا لكأ نع لئاس هلأس دقو :ربتعملا ربخلا يف ةننغا قداصملا لرق

 نع ملكتي ال ةنكا وهف ."”خوسملا نم ريزانخلاو ةدرقلاو ةرافلاو بضلا

 بضلا نع ملكتي امنإو «مايأ ةثالث نم لقأ دعب ثتامو تخسم تاناويح

 ,خوسملا نم هنإ لوقيو هئامز يف دوجوملا درقلاو دوجوملا
 مهصصق ضعبل ةمئإلا نايب _'"

 ليئارسإ ينب نم موق ريزانخلاو ةدرقلا :ةغتكت اضرلا مامإلا لوق لثم

 نيح اونمؤي مل ليلارسإ ينب نم ةقرف بضلاو ثيرجلاو ؛تبسلا يف اودتعا

 يف ةقرفو رحبلا يف ةقرف تعقوف اوهاتف ميرم نب ىسيع ىلع ةنئاملا تلزن
 يملا

 .ةمرحغلا ةمعطالا باوبأ نم ؟باب 177 :16لئاسولا كردتسمو .؟باب 774:11لئاسولا رظنا -'

 .177حاا :ةبيذهتلا .هح 116 :1يناكلا -'

 171ج 54 :ةسيذهتلا ,11ح 45 ”يناكلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ناك ام الإ كمسلا نم اولكأت ال :لق يلي هللا لوسر نع ثيدح يفو

 ةمأ ةلامعبس ًاموق خخسم ىلاعتو كرابت هللا نإف سولف رشقلا عمو رشق هل
 مث أرحب ةلامثالثو أرب مهنم ةمأ ةئامعبرأ ذخاف لسرلا دعب ءايصوألا ارصع

 ينيلكلا هاور .4قّرَمُمَلك ْحُهَتْقّرَمَو َتيِاحأ مُهتْلَعَجَف »نةيآلا هذه الت

 مث نيموي وأ موي ةلمل خسم ةيلمع تسيل ةيلمعلا هذهف ”قودصلاو
 لقتنالا ينعي أرحب ذخألا نآل هذه لحلاو أرحب مهذخأل ىنعم الو ,مهتوم
 .كانه مهروصو مهاكشأ لدبتو ءاملا ىلإ ةسبايلا نم

 ركذ يف اهلا اضرلا لوق لثم رابخألا يف ةدراولا تاليلعتلا ضعب _4

 اهنال ءاسنلا نم نوكي امك مدلا نم اهنم نوكي امو :بنرألا ميرحت ةلع

 خسم وه بئرالا يف مدلا ةلع نأ كلذ نم داري نأ لقعي لهف «”خسم
 ثودح يف ناسنإلا خسم طابترا امف ؛ةثالث وأ نيموي دعب هتومو اهريغ

 .بئرألا دنع ثمطلا

 يف الفلا نينمؤملا ريمأ تيأر تلاق ةيبلاولا ةبابح ةياور يف ءاجام 5

 يمامرالاو يرحلا يعايب اهب برضي ناتبابس اهل ةرد هعمو سيسمخلا ةطرش

 ماقف :ناورم ينب دنجو ليئارسإ ينب خوسم يعايب اي :مسل لوقيو رامزلاو
 ىحللا اوقلح ماوقأ :لاق ؟ناورم ينب دنجامو :لاقف فنحا نب تارف هيلإ

 ..”اوخسمف براوشلا اولتفو

 146 :؟مئارشلا للع ,ح 587 :3يناكلا -'

 .158 عئارشلا لفع 6:5 ةةقلاضرلا رابخأ نويع -'

 .918 :؟عئارشلا لثع ,85 7ح13 :1يلاكلا -؟



 1 ةراضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 هللا ضرع لاقف ءاملا نم فيا ًايلع ملك يرجلا نأ ثيدح يف ءاجام 1

 امأف ءرحبلا يف انضعبو ربلا يف انضعبف هللا انخسمف اهنع اندعقف كتي الو

 ,"”عوبريلاو بضلاف ربلا يف نيذلا امأو «يرارجلا نحنف رحبلا يف يذلا

 .ةيالولا مهيلع هللا ضرعو اسانأ اوناك مهنا ينعي اذهو

 كتصق نّيبف :هل لاقو ًايرج ملك نينمؤملا ريمأ نأ ةفورعملا ةياورلا _/

 ينب نم ةفئاط نيرشعو عبرا انك ؛معن :لاقف ؟كعم خسم نمو تنك نمئر

 تآ اناتآف ...اهنكسنال ندملا انكرتو انربكتساو انيغطو اندرمت دق ليئارسإ

 لاق مث ًاسنج ةفلاط لك ءاخوسم اونوك هللا نذإب :لاقو ةحيص انب حاصف

 !يّرجلا لاق ؟اهعبطو ةيناسنإلا قلخخ نسم مكيف امف :ةهتقلا نينمؤملا ريمأ

 ,”ثانإلا انم ضيحت انلك قلخو ةروص لكل ضعبلاو ؛انهاوفأ

 حسم ىلاعتو كرابت هللا نإف :يسلجما لقن بسح ىرخأ ةياور ينو 8
 هب سانلا عفتني اليكل اهلسن ةلثملا لكأ نع ىهن مث ..ىتش روص يف موق
 ."هتبرقعب ارفختسي الو

 .هاملا ىلإ ةسبايلا نم لقتنالا ىلع ةلالد ةقباسلا تاياورلا ضعب يفو

 : خوسملا دادعتا

 ةئامثالث ةئامعبس اهنأ ىلع لدت تاياورلاف تاناويحلا نم خوسلا امأو

 ضعب تركذر اهعيمج رابخألا ركذت ملو .ريلا يف ةئامعبرأو رحبلا يف

 78 :!يشايعلا ريسفت ١>
 .1ةلاكح 10 :17لئاسولا كردتسم :: :ييصخلل ىربكلا ةيادهلا -"

 جاف ةكراحبلا -"



 معلا لرطو ةجبفلا .بحتحتم

 ةنطفلاو ءاكذلا نم عون اهل يتلا يه خوسملا نأ اهنم دافتسي اهنم جذامنلا

 .هتاكرحو هلاعفأ وأ هتافص ضعب وأ ناسنإلاب هبش اهو اهريغ نم رثكأ

 ملعتي يذلاو ,نيفلودلاو درقلا لثم تاناويحلا نم يكذلاف .هلمح ةدمو

 فشكو ةقدب ررمألا كلت ةظحالم نكمملا نم ؛ليفلاك رشبلا لاعفأ ضعب

 رابتخا نم كلذ ةفرعم نكمي ىتحو :رابخألا يف ةروكذملا ريغ تاخوسملا

 .اهتظحالمو تانيجلا

 : يتآلاك وهف رابخألا هيلإ تراشأ ام امأو

 رثكأ وهو .نآرقلا يف هاوس ركذي مل ذإ لوألا مرحنا وه اذهو ريزنخلا_١
 ةظع هللا هلعج رشم هنأل ريزنخلا مرح :ةةيكل اضرلا لاق ًالكأ تاخنوسملا

 رذقأ هءاذغ نآل هتقلخ ىلع خسم ام ىلع ًاليلدو ًافيوختو ةريعو لخلل

 خوسمملا هلج وه هتقلخ ىلع خسم امب دوصقملاو ,”ةريثك للع عم راذقالا

 .لوألا

 درقلا 3

 لقو ,نآرقلا يف هخسمب حيرصتلا هاج دقو رخآلا خوسممملا وه اذهو

 قلخلل ةربعو ةظع لعجو ؛ريزنخلا لثم خسم هنال ةدرقلا مرح :ةل اضرلا

 ؛ناسنإلا نم ًاهبش هيف لعجو هتروصو هتقلخ ىلع خسم اس ىلع ًاليلدو

 ."مهيلع بوضغملا قلخلا نم هنأ ىلع لديل

 77١ :؟عئارشلا للع -'

 لال :؟عئارشلا للع -'



 ..... ةرامضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 ليفلا

 ررمألا ضعب مّلعت ىلع ةردق هلو ءاكذلا نم ءيشب ظفتحي رهن

 سيل :لاقف ؛ليفلا محل نع فتكا هللا دبع وبأ لئس دقف تاملكلا ضعبو

 بطر عدي ال ًايطول ًارابج اكلم ناك هنأ رابخأ ةلع يفو .”ماعنألا ةميهب نم
 ."”ءانز ةياور ينو ًاسباي الو

 ينو ءنيمدق ىلع فقي ناسنإلاب هبش هل خوسمن رخآلا وه ءبدلا _:

 .”هسفن ىلإ لجرلا وعدي ًايتؤم ًالجر ناك هنأ ةياورلا

 قرسي ًايبارعأ ًالجر ناك هنأ يورو ,خوسملا نم رخآلا وه ءبضلا
 ."" هنجحمب جاحلا

 :ةريتعم ىرخأ ةياور يلو «خوسملا نم هدع ةياور يف درو «بئذلا _5

 8و "ئويد ايبارعأ ناك بئذلا

 بلكلا نأ ةددعتم تاياور ينو ,خسم هنأ ةياور يف درو ءبلكلا _«

 خيسم وه رخآ نول نم ةطقن هيف سيل ًادحاو نول نوكي يذلا ميهبلا

 ره خسم وه ةياور يفف .همحل ةمرحو بلكلا ةساجن يف كش الو ,نملا

 ."”سجن وه مارح

 498 :نساحملا -'

 14 الحباب 101 21لئاسولا رظنا -'

 ,215 :؟عئارشلا للع -*

 57+ :رفعج نب يلع لئاسم -؟

 19/1 ؛؟هيففلا -*

 ,11حل15 ةيفاكلا -'

 .134حا16 :ةبيذهتلا 3ح 144 :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .٠

 مرحو :ةياور يفن .ضيمت اهنأل ناسنإلا نم هبش اهيف «بنرالا

 ,شحولا عابسو روئسلا بلاخمك بلاخت اهو رونسلا ةلزنمب اهنأل بنرالا

 نم نوكي امك مدلا نم اهنم نوكي امو اهسفن يف اهرذق عم اهارجم ترجف

 الو اهجوز نوخت ةأرما تناك خسم بنرالا :ةياور يفو ,””خسم اهنال ءاسنلا

 ."اهضيح نم لستغت
 ربلا يف مهضعب موق خسم هناحبس هللا نأ ةياور يف ءاج ,عوبريلا 9

 ةياور يهو ؛عوبريلاو بضلا مه ربلا يف نيذلاو رحبلا يف مهضعبو
 ,”ةلسرم ةدحاو

 درهيلا نم أطبس اوناك مهنأو ةياور نم رثكأ هيف تدرو .رافلا ٠١_

 يف ةقسيوفلاب ةرافلا نع ريبعتلا ءاجو راف مهخسمف مهيلع هللا بضغ

 ,0تاياور ةدع

 حاسمتلا ١

 ررقنقسالا 317

 ايسآ يف شيعي تايموطرخلا ةبتر نم طقلا مجحب ناويح .ربولا

 .نيمت هورف ايقيرفأو ىرغصلا

 138 :؟عئارشلا لفع ,© :1 لتقل اضرلا رابخأ نوبع -'

 098 :؟عئارشلا لع ,177ح 14 :«بيذهتلا ,14ح 147 3يفاكلا -

 50 !يشايعلا ريسفتا 32

 ةمرهلا ةمعطألا باوب| نم !باب0١ :17لئاسولا كردتسمو 19 .4ح باب 81 :11لئاسولا رظنا -'
0 
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 ويا ..... ةرامفلاو ةروظحلا تالوكأملا

 ,هقيقد بنذلا ليوط هنم مظعأ بنغلا هبشي «لرولا 14
 ذفنقلا_6

 يبخللا يفو ,ةفارزلا ةدارإ لمتحيو وهوم رئاط وه لقي كقنعلا ل١

 ."ةلثم هلعجو هخسم هيلع هللا بضغ نمف ءاقنعلا امأو

 نوبسي ليئارسإ ينب طابسأ نم أطبس ناكف غزولا امأو غزولا 3
 اغزو هللا مهخسمن مهئرضغبيو ءايبنالا دالوأ

 ؟”ءابرحلا_ 8

 ؛اهنمف كامسألا امأو

 القلا نينمؤملا ريمأ ناك دقف ؛يّرجلا ىلع ديكأتلا رشكأ نإف ؛يرلا ١_

 ينب خوسم يعايب اي :لوقيو رامزلاو يهامراملاو يرجللا يعايب برضي

 ينب نم ةفلاط خسم هللا نأ تايأور ةدع يفو .ناورم ينب دنجو ليئارسإ

 ىوس امو يهام راملاو ريمزلاو يرجلا وهف أرحب مهن ذمخأ امف ليلارسإ

 كلذ

 .اهريغو ةقباسلا ةياورلل ؛يهامراملا_'

 .اهريغو ةقباسلا ةياورلل (رامزلا) ريمزلا _'*

 نيفلودلا 4

 جسوكلا 5

 395 :؟علارشلا للع -'

 .ةمرحلا ةمعطألا باوبأ نم ؟ باب 177 :17لئاسولا كردتسمو ,؟باب 794:17لئاسولا رظنا -'

 .ةمرحغلا ةمعطألا باربأ نم هباب 0! :!7لئاسرلا كردتسمو ةباب +00 "7١لئاسولا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 رخبلا ةميغ 1

 .ليئودكركلا هلعلو ,حاسمتلا هبش هاملا باود نم عون هقرلا _"

 ةافحلسلا 6

 نيطارسلا 5

 ريزنخك ةسبايلا يف ًاخوسم ههبش ناك ام لك هب دارملاو :ءاملا بالك ٠١_

 .اذكهو ءاملا ليفو ءاملا بلكو هلملا

 عوالفضلا ل١

 ضرقي تنبو ٠١_

 ناضرعلا _ل

 طوبطخالا 14

 :اهنمف رويطلا امأو

 ."اشافخ هللا اهخسمف اهجوز ترحس ةأرما ناك هنأ يور ؛شافخلا ١_

 ةأرما رباكف ًاليمج ًالجر ناك خسم سوراطلا :ربخلا يفف .سوواطلا _'

 ىثنا نيسوواط هللا امهخسمف دعب هتلسأر مث اهب عقوف هبحت نمؤم لجر
 ."هضيب الو همحل لكات الف ًاركذو

 ,”سانلا رومت قرسي ناك خسم طاوطولا :ةياور يفف ؛طاوطولا _"

 8 :؟عئارشلا للع -'

 الحال :ةبيذهتلا 17ج 140 :3يقاكلا 3

 اك :؟عئارشلا للع -“



 ..... ةراضلاو ةروظحللا تالوكأملا

 :تارشحلا نمو

 هنم ملسي ال ًازامه ةياور يفو ,”"مامت ناك هنأ ربخلا يفف ,برقعلا ١
 ,"دحأ

 ."7نازيملا يف قرسي ًاماحل ناك هنأ :ربخلا ينو ,روبنزلا _'
 يف حلكيو مهمتشيو ءايبنألاب ئزهتسي ًالجر ناك ,ضوعبلا _؟

 ."ضوعب لجو زع هللا هخسمف هيديب قفصيو مههوجو

 .”اهجوز ترحس ةأرما تناك اهنا :ربخلا يفف .تربكنعلا _؛

 .”ةبحالا نيب عطقي مامن الجر ناك هنأ :ريخلا يف صومعدلا 5

 نيب ءاهفس نم هيفس ءاجف يلصي ناك ًايبن نأ اهتصق .ةلمقلا 5

 .”ةلّمق هللا هخسم ىتح هناكم نع حرب امف هب أزهي لعجف ليئارسإ

 سفانخلا

 © دذلا 0

 .18ج 503 :ةيلاكلا 16 :صاصتخالا -'

 19 :؟علارشلا للع -'

 191 :؟علارشلا للع ,177ح 14 :ةبيذهتلا ,18ح 541 :1يفاكلا -"

 .076 :؟عئارشلا لللع -'

 ,115 :؟علارشلا للع -*

 398 :؟علارشلا للع -'

 باوبأ نم 8 :5باب 177 :17لئاسولا كردتسمر 4:5باب 198 :17لئاسولا رماام عيمج يف رظنا -"

 .ةمرحلا ةمعطألا

 باربأ نم 85باب 175 :17لئاسولا كردتسمو 4:5باب 794 :17لئاسولا رم ام عيمج يف رظنا -*

 .ةمرغلا ةمعطالا



 رمعلا لوطو ةحصلا ..........

 عابسلاو شوحولا
 «تاناويحلا عيمجل لماش ماع شحولاو ,ةيراضلا تاناويحلا يه عابسلا

 .اهريغو شحولا رقبو ءشحولا رامحو لازغلا لثمل ةلماشلا «ةيربلا
 الب فروظحمو ةراض اهعيسج عابسلا موسحل نأ تاياورلا نم دافتسملاو

 ربخلا يفف ءبان هل ناك ام وه اهنم راضلاو روظحللاف شوحولا امأو هانثتسا
 ريطلا نم بلحم يذ لك مرح ُهيَي هللا لوسر نأ ,لنتلا هللا دبع يبأ نع

 عيسلا نم :لولوقي سانلا نإ :تلق ةعامس لاقف «شحولا نم بان يذ لكو
 "هل بان ال ًاعبس ناك نإو مارح هلك عبسلا ةعامس اي :لقف

 نع يور دقف اهلكأ ةراذقل .يراذقتسا رظح عابسلا ةلأاسم يف رظحلاو

 ههركأل ينإ عابسلا نم ءيش لكأ حلصي ال :لاق هنا نقل هللا دبع يبأ

 ,"هرذقأو

 ؛لكألا ةيحالص مدعو عبطلا ةهارك ةلأسمو ةراذق ةلأسم ةلأسلاف

 ءانفرع امك ميلسلا عبطلا اهرذقتسيو اهعبطب تاموعطملا نم يه تسيلف

 ههركي اندجو امك مامإلاو يرطفلا ميلسلا عبطلا وه ةمئالا عبط نإف

 .هرّذقيو

 اهلك شحولاو ريطلا عابس مرحر :ةغنقل اضرلا نع ىرصخأ ةياور ينو
 هللا لعجف ؛كلذ هبشأ امو ةرذعلاو سائلا موحلو فيجلا نم اهلكال

 30ح.15 :ةبيذهتلا :؟ج 187 3يفاكلا -

 190ج 18 :ةيبيذهتلا 3



 .... ةراضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 لك افلا يبأ لاق امك مّرح امو شحولاو ريطلا نم لحأ ام لئالد لجوزع

 ."”ريطلا نم بلغت يذو عابسلا نم بان يف

 ةراذق ىلع ةمالع بانلا دع وه ربخلا اذه يف رظنلا تفلي ينلاو

 يتايسف تاديؤم هلو حيحص وهو لكالا ةراذق وه مهملا نوكيف لكالا

 تاناويحلا نم فيجلاو ةرذعلا لكال داتسعملا يأ لالجلا رظح يف مالكلا

 هل شحولا ريزنخلا نأ دجن انإف ةيمئالعلل ًاضيأ تاديؤم كانهو ,ةيلهالا

 .هسفن ةرذع ىتح ةرذعلا لكأب فورعم وهو بان

 هلام لكو عابسلا لك يهو ,يلامجإ لكشب تاروظغلا ددحتت كلذبو

 يفن ءاهضعب ءامسأ رابخألا ضعب تركذ دقف كلذ عمو ؛شحولا نم بان

 الر رمنلا الو بئذلا لكؤي الو :لاق هنأ تكا نينمؤملا ريمأ نع ةباور

 "بلحم هل ءيش الو عبضلا الو بدلا الو ىوأ نبا الو دسألا

 «سادلا هرغصتسا عبس اهنأ ريخلا يف نآل ةرفا لثم عابسلا ىلإ فاضيو

 "بان اهو

 باجنسلا محل لكأ نع انك نيسحلا نب يلع لئس دقف ,باجنسلاو

 الو همحل لكؤي الف ةرافلاو روئسلا ةلبسك ةلبس هل ناك نإ :لاقف كنفلاو

 ..""همرحأ الو هلكآ الف انأ امأ لاق مث هيف ةالصلا زوجت

 .47 : ن8 اضرلا رابخأ نويع ,17/ :؟عئارشلا للع -'

 ,477ح 177 :مالسإلا مئاعد -'

 .راثسالا باوبأ نم ؟باب 174 :!لئاسولا رظنا -"

 50ج م٠ :ةبيذهتلا -'



 نفل اووطو ةحضلا سي احب وع م ع

 انباحصأ تلقف ةهنقلا نسحلا ابأ تلأس :لاق مدآ نب ايركز نع ؛زخلاو

 .”هلكاتالف هلكأ كل هركأ ينإف تنأ امأ :لقءهمحل نم لكآف زخلا نوداطصي

 ."””ءيش تايحلا نم لكؤي الو :ربخلا يفف :ةيحللاو

 ةيلهألا رمحلا

 تاياورلاف لغبلاو سرفلاو رامحلا لثم ثالثلا باودلا هب دوصقملاو

 «ليلحتو ميرحتو صيخرتو يهن ةمث انهو .ةبراضتمو ةريثك هيقفلا ينعت يتلا

 يف ررضلا دوجو نم ةمالسلاب طبتر ام ثحابملا هله يف انمهي ينلاو
 ؟ال وأ تاموعطملا نع اه ةجرخملا نيوانعلا يف لخدت لهو .همدعو اهلكأ

 امئ اهمحل سيلو .لكألل ةقولخت اهنوك مدع رابخألا ةماع نم دافتسملاو
 نيح اهلكأ ىقبيف «فرلام ءاذغك ماردلا ىلع لكؤيو هب عفتنيو باطتسي
 .ميلسلا عبطلاوذ اهكرتي امم ًاضيأ يهو ,ةيودآلا عم تخبط اذإ وأ ةرورضلا

 كلذ حضو دقو هل تقلخ يذلا ببسلا نيبو نآرقلا كلذ نيب دمقو
 :لاق ريمحلاو لاغبلاو ليخلا لاوبأ نع هتلأس :ةرارز لاق ؛ةمئالا ضسعب

 ) مكل هللا نب دق سيلا :لاقف .لاق ؟الالح اهمحل سيلا :تلق اههركذ

 :لقر#َنوُلُكَت اهني ٌمهنمَو هنو اَهف ْمُكْل اهل رستألاو

 3501ج 5+ :ةبيذهتلا -'

 130 509 5ديففلا -_



 5 ةراضضلاو ةروظحملا تالوكأملا

 سيلو ؛ريمحلاو لغبلاو ليخلا بوكرلل لعجو .باتكلا يف هللا صق يتلا

 ."لاهوفاع سانلا نكلو ؛مارحب اهموحل

 ,”ةرورض كبيصت نأ الإ لكأت ال : غ1 مهرق تاياور ةدع يف ءاجو

 راملا ةكمب رمحلا رودق علي لوسرلا ءافكإ اذكو انثحبب طبتري يهنلا اذهف

 نأل ربيخ موي رودقلل رخآ ءافكإو ُيْلَي ينلا نم ردص يهن كانهو هركذ

 نع ةياور يفف ؛اهونفي نأ فاخف اهروهظ ىلإ نوجاتحي اوناك نيملسملا
 اهروهظ ىلإ سانلا ةجاحل ةيلهألا رمحلاو لاغبلا موحل لكأ هرك :لتكلا اضرلا

 ."”اهئاذغ رذق الو اهقلخ رذقل ال اهتلقو اهئانف نم فوخلاو اهامعتساو
 نوملسملا عرسأف ربيخ يف اودهج اوناك نيملسملا نإ :ىرخأ ةياور ينو

 مارح اهنإ لقي ملو ءرودقلا ءافكإب ُةيِي هللا لرسر مهرماف ,مهباود يف

 ."باودلا ىلع ءاقبإ كلذ ناكو

 لجال ناك باردلا لكأ ىلع سانلا مادقإ نأ رابخألا هذه نم دافتسماف

 لاوحألا يفف الإو ؛ةيئانثتسا فورظو ةصاخ ةلاح يفو ءامجلإلاو رارطمالا

 ٍرمِعاَط » نم يه تسيلو ءاهئوناعي سانلا نأ ربخلا يف هاج امكف ةيعيبطلا

 ةصمخملا كلت يف رودقلا ُةَِي يبلا ءافكإ وه رخآلا ءيشلاو 4 َُهُمَعْظَي

 .100 !؟يشايعلا ريسفت -'

 .ةمرحما ةمعطالا باوبأ نم ةباب 58 :17لئاسولا رظنا -'

 .8/ : اهنقق اضرلا رابخأ نويع :180 ؛عئارشلا للع -"

 6 ,4باب 78: :11لئاسرلا رظناو 7+ :ةراصبتسالا 175ج 4١ :ةبيذهتلا 1١745 7يفاكلا -'

 .ةمرغلا ةمعطالا باوبأ نم © :4باب 28 :11لئاسولا كردتسمو



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 لمعلا كلذ دايشعا نود ةلوليسحلا ينعي ,ةجاحلا كلتو لاحلا كلذو

 .كلذك هعبطب نكي ملام دعب ًافولأم ءاذغ هتروريصو

 ةيلهأ رمحلا ةماع نع ىهنت ةقلطم تاياور كانهف .ةيشحولا رمحلا امأو

 ةيودألا ةفاضإب هلكأ طارتشا ىلع لدت ةياور كانهف كلذ عمو ,ةيلهأ ريغو

 .مضهلا لهست اهعبطب ةيودألاو ليقث اهمحل نأ ىلع لدي ام

 ةيضرعلا ةراذقلا

 ةراذقو ؛لعفلا وأ لكالا ةراذق وه لكألا نع عنملا بابسأ دحأ نأ مدقت

 ىلإ ليميو رذقلا لكأي ساسالا يف ناويحلا نأ ينعي ةيلصأ نوكت لكالا
 لبلاك ةللحا تاناويحلا ضعبل كلذ ضرسعي ةيضراع نوكت دسقو ,هلكأ

 ول اذكر لكؤت ال اهندب هيلع دتشا وأ رذقلا لكأ تداتعا اذإف ةيشلاو

 عاونأ يهو ًاعينش ًالعف اهب لعف
 تالالبللا ١

 ناسنإلا ةرذع لكا داتعت يتلا رويطلاو ةليشلاو رقبلاو لبإلا اهب دارملاو

 زرحتيو اهنبل برشي الو اهمحل لكؤي الف ةرذقلاو ةسجنلا ةرذعلا رئاسو

 .اريتسُت نأ ىلإ اهقرع نم ىتح
 لبإلا يف كلذو بيطلا ماعطلا نم معطتو سبحت نأ يه ءاربتسالاو

 ةسمخ ةطبلاو :مايأ ةرشع ةايشلا يفو مري نيثالث رسقبلا يفو ًاموي نيعبرأ
 ىقبي هاذغلا نأ ينعي اذهو قليلو ًاموي كمسلاو ,مايأ ةثالث ةجاجدلاو ,مايأ
 رثأ ءاقب هنم سنأتسي ام كانهو ؛تاناويحلا نم دحاو لك يف ةدملا هذه هرثأ



 .. ةراضلاو ةروظحلا تالوكأملا

 ءاعدلا ةباجتسا مدع تاياور لثم دموي نيعبرأ ناسنإلا ندب يف ءاذغلا

 امون نعنرأ

 رمخملا براش _"

 لسغ ول ىتح حلصي الو هفوج لكؤي ال ًارمح برشي يذلا ناويمحلا
 ."”لكؤيو هفوج لسغي لوبلا براش نكلو ,فظنو

 ريزنخلا نم عضارلا

 ال همظع دتشاو ربكو بش ىتح ةريزنخ نم ًالثم يدحلا عضترا اذإ

 الو ,ةعضر رشع ةسمخب عاضرلا رّدقي ناسنإلا ينو هلسن الو وه لكؤي

 رادقملا اذه نأ مالكلا اذه ينعي دقو .ةريزنخلاو يدجلا يف كلذ ريدقت دعبي

 .”اينيج أرثأ كرتي وأ مظعلا هيلع دتشيو محللا هب تبني عاضرلا نم

 ةحوكدملا_4

 حبذت لب ههنبل برشُي الو اهلكأ حلصي الف ةميهب ناسنإ أو اذإ

 اهمبذ اهفرع نإ :لاق ةلش ىلع ازن عار ىلإ رظن لجر نع ربخلا يفف قرحتو
 حيذتف اهب مهسلا عقي ىتح أدبأ نيفصن اهمسق اهفرعي مل نإو ؛اهقرحأو
 ."اهرئاس تجن دقو قرحتو

 ةمعطالا باوبأ نم 14148 باب 183 :17لئاسولا كردتسمو 14,17 باب 419 :!”لئاسولا رظنا -'

 .ةمرحلا

 .ةمرحغلا ةمعطألا باوبأ نم ؟4باب 459 :17لئاسولا رظنا -'

 .ةمرحغلا ةمعطألا باوبأ نم 18 باب 478 :17لئاسولا رظنا -*

 .ةمرحلا ةمعطالا باوبأ نم 7“ باب 45 :17لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 قحلي ينلا راعلا لجأل :ليقو ؛ينيج رثأ لوصح لجال اذه لعلو

 روبطلا ضعب نأشب مالكلا درو دقو ةماع ةروصب اذه .نظأ امو اهكلامب

 .ةصاخ ةروصب

 بارغلا ١

 ,هرذقتسي هنإف تاراذقلل هلكأ ةيفيكو بارغلا ءاذغ ناسنإلا ظحال اذإ

 بارغلا لكأ نإ :لق هنأ 2 هللا دبع يبا نع حيحص دنسب يور دقف

 ريثك نع هّزنتت سفنألا نكلو هباتك يف هللا مّرحام مارحلا امنإ مارحب سيل
 ."اززقت كلذ نم

 سفنالا هنع هزنتت ام نكلو ,ةيعرشلا تامرحتا نم سيل بارغلاف
 رذقتسم وه لب .همعطي معاط نم ره سيلف :ةميلسلا عابطلا هنم رضنتنو
 .رذق هماعطو هسفئب

 قسفلاو .هيلع قساف ةملك قالطإ وهو ءرابخألا يف رخخآ ريبعت كانهو

 ضعب را هماعط يف .ةفولأملا ةقيرطلا نع هجورحخ ينععي دقو ؛جورسخلا ره

 ,حئابقلا ضعبو ةقرسلاك هلاعفأ

 ,”قساف هنال بارغلا لكأ هرك هنأ نيكل دمحم نب رفعج نع يور دقف
 يفف .روظحم رخآلا رهف دوسالا امأو ؛عقبالا بارغلل ةبسنلاب هلك اذه

 .”هريغ الو غاز هيش نابرغلا نم لكؤي ال :لاق هنأ ةةققاقداصلا نع ةياور

 انقل نسحلا يبأ هيخأ نع رفعج نب يلع نع ربتعم دنسب ةياور ينو

 .الإ ال” ح 18 :ةبيذهتلا ١

 398 :؟عئارشلا للع ,17 :ةراصبتسالا 7615 :ةسيذهتلا 3

 137ج يقفل -_



 .. ةراضلاو ةروظغلا تالوكأملا

 لكأ لجي ال :لاقن ؟امهلكأ لحي دوسألاو عقبألا بارغلا نع هتلأس :لق

 ,"”هريغ الو غاز نابرغلا نم ءيش

 دقو «فاطخلا لتق نع ىهن ُهْكَي هللا لوسر نأ :يور دقف «فاطخلا _؟

 هللا دبع وبأ هيلإ بثوف حوبذم فاطخ هديبو الكا هللا دبع يبأب لجر ّرم

 ."'اذهب مكرمأ مكلاعأ :لاق مث هب ىمر مث هلي نم هذخأ ىتح القا

 دهدقا_؟

 درصلا 4

 درصلا :ةسمخ لتسق نع ىهن هيلي هللا لوسر نأ يور ؛ماوصلا _5

 .”ةلحتلاو دهدهلاو ,ماوصلاو

 لب ااهتراذق الو اهتمرح لجال ال ةريخألا ةعبرألا هذه نع يهنلا نكلو

 .لكالل ةقولحم اهنوك مدع وأ اهعفن لجال نوكي دق

 رسنلا 1

 تاذ ميرم يبأ نبا انقرط :لق هنأ يقل اضرلا نسحلا يبأ نع يور

 ةليللا هله يف اعجو هترصاخ يف دجو نوراه نإ :لاقف ةنيدملاب نوراهو ةليل

 هلكأن ال ءيش اذه نإ :لاقف ئيش هنم انيلإ لسرأف ءرسنلا محل هل انبلط دقو

 ."انتويب يف هلخدن الو

 2ج 140 يلاكلا -'
 .1ج 307 :1يلاكلا اح ؟١ :ةبيذهتلا -'
 115 :1لاصخلا 199 :1ذهنقل اضرلا رابخأ نويع -"

 ح١1 :ةبيذهتلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 ةحيبذلا نم لكؤي الام

 كانهو هنم ءيش لك لكأ ةيحالص ينعي ال وهف ناويح لكأ غاس اذإ

 :يتآلك يهو اهلكأ رضي يتلا تاينثتسملا ضعب

 مدلا ةماع لب ةحيبذلا نم جراخلاو رحنلا مد هب دوصقملاو ؛مدلا ١-

 .نآرقلا يف هنع يهنلاو نكمأ امهم

 .ماذحلا قرع كرحي هنأ ىلإ رابخالا تراشأ دقو ,ددغلا ١-

 ةغضم وهو دسافلا مدلا تيب هئأو مد هنال هيف رظحلاو ءلحطلا >7

 .ناطيشلا

 عضوم هنال ,رهظلا راقف يف نوكي يذلا ليوطلا خملا وهو ,عاخنلا -؛

 .ىثنأر ركذ لك نم قفادلا ءاملا
 نيب ةطساو بلقلا ةلعاق ىلع يفورضغ محش وهو داؤفلا ناذآ -4

 .بلقلا ىلإ امهقيرط نع مدلا لخدي بلقلا نيبو ةدروالا
 .جرفلا ١-

 .بيضقلا -

 ناطيشلا بيصنو ةفطنلل ىرجمو حاكنلل عضوم امهنال ؛ناتضيبلا -8
 .لحطلا عم

 دلولا عم جرخت يتلا يهو هدلولا عضوم يهو .ةميشملا -9

 .ةرارملا ٠١-

 .نيعلا نم ةنولملا ةمسقلا يأ ءنيعلا قدح ١١-

 .غامدلا يف نوكت يتلا ةزرخلا ١-



 ....... ةرامغلاو ةروظلا تالوكأملا

 .لهاكلا ىلإ ناذخأي قنعلا ابصع امهو ءءايلعلا -1

 ةقانلا محر وهو ءهايحلا -4

 .هجورخ لبق لوبلا عمتجم يهو .ةناثملا -0

 .ءاذغلا نم شركلا يف نوكي ام وهو .ثرفلا -

 هللا نإ ريخلا يفو ,ةبقرلا يف نوكت يتلا .مدلا قورع يهو ؛جادوالا ١7-

 قورع يه :ليقو «قورعلا مهعلقو قلسلا مهلكأب ماذجلا دوهيلا نع عفر

 اهجارخإ رسعتي يتلا ةريغصلا قورعلا نود ةريبكلا قورسعلا دارملاو .مدسلا

 .محللا نم

 .معطي الو لكؤي ال دلجلا ريدا يفف .دلجلا -8

 لعلو يي هلا لوسر ىلع اوطرتشا امو نجلا ماعط وه ,مظعلا -4
 .نونحللا ثروي هلكأ

 نرقلا ٠-

 فلظلا -7

 رعشلا -17

 هللا لوسر نأ :يور دقو .ًاروظحم نكي مل نإو ىلكلا لكا ذبحي الو

 ,"” لوبلا نم امهبرقل امهمرحي نأ ريغ نم نيتيلكلا لكأي ال ناك ُةيْلَي
 حاكنلا ةرهش تجاه اذإ يأ همالتغا دنع لحفلا محل لكأ ذبحي الو

: 
 هي ”هدنع

 708: عئارشلا للع -'



 رمعلا لوطو ةحصلأ

 رظحيو ةتبملا نم دودعم وهو مدغلا تايلإك يحلا نم عطقي ام لكؤي الو

 ."يحص ديلاو بوثلا هتباصإ ىتح

 كامسألا

 رشقلا وهو لكؤي الامو كمسلا نم لكؤي ام نيب ْرَيْمت ةمالع كانه

 وأ خسم هنال امإ سولف هل نكي مل امو ؛لكؤي سولف هل ناك امف ؛سلفلاو

 .لكؤي ال هلكأ ةراذق وأ هقلخخ ةراذقلا

 ءيش لكب كتحت ةراعز اهل كامسالا ضسعب نأ ىلإ تاياورلا ريشتتو

 ىقبي ال دق ىتحو .اهنذأ لصأ يف اهنم ءيش ىقبي نكلو اهسولف طقسسن
 ينرط فالتخا يه طقاست دق رشق امل هنأ ىلع ةمالعلا نوكتف ءاهنم ءيش

 فرع نإن الإو ؛ةكوكشملا كامسالل ةبسنلاب اذه .اهسأرو اهبنذ ينعي ةكمسلا

 .هافرط فلتخا نإو لكؤي ال ًالثم خوسمم هنأو هلاح

 وه وأ ررضلا ىلإ داشرإ يه امنإو ؛ميرحت ةلأسم ةلأسملا نأ نظأ امو

 ةلاسم ةلأسملاو ميلسلا عبطلا هلبقي الو تالوكأملا نم هنوك مدع ىلإ داشرإ

 تلأس :لاق ةرارز نع دنسلا ةحيحص ةياور يفف ,راذقتساو هزنتو ةهارك

 دجأ ال لق : ف ههل هتعنف ؟ثيرجلا امو :لاقف ثيرحلا نع انقل هللا دبع ابأ

 هلا مري م :للق مث هقيآلا رخآ ىلإ همعطي معاط ىلع ًامرحم لإ يحوأ اميسف
 رحبلا نم ءيش لك هركيو هنيعب ريزنخلا الإ نآرسقلا يف ناويسملا نم ايش

 .19/ح 19:4 بيذهتلا .!ح 730 3 يناكلا 3

 ح10 5 يلاكلا -'



 .. ةراضلاو ةروظحما تالوكأملا

 نع ةيناث ةياور يفو ,”هوركم وه امنإ مارحب سيلو قرولا لثم رشق هل سيل

 ريمزلاو يهامراملاو يرجلا نع ايكق هللا دبع ابأ تنأس :لاق ملسم نب دمحم

 ةيآلا هذه أرقا دمحم اي :يل لاق ؟وه مارح كمسلا نم رشق هل سيلامو

 اهتارقف لاق 4 ..نلَ مرح َِإ نحوأ آم ىف ُدجأ آل ولك :ماعنالا يف يتلا

 مهنكلو ءهباتك يف هلوسرو هللا مّرحام مارحلا امنإ :لاقف ءاهنم تغرف ىتح

 ." اهفاعن نحنف ءايشأ نوفاعي اوناك دق

 يذلا هيقفلاب ,ةطوبرم موحللا ةماع ىتحو يّرجلا ةلاسم تسيلف
 نوئش نم يه امثإو ,يهنلا ةغيصو رمألا ةغيصو لالحلاو مارحلا نع ثحبي

 امن عفانلا زييمت نوديري نيذلا ةيذغتلا هاملعو يمالسإلا بطلا يف ثحابلا

 رشق هل سيل امم هريغو يرجلا ةقيقح ىلع فقي نم نإف «هربغ نم لكؤي

 هفاعيو ؛همعطي معاط نم سيل هنأ يهو ةجيتنلا هذه ىلإ لصوتي هئاذغو

 عاونأ نولكأي رشبلاف الإو .ةمئالا عبطك ًاميلس ناك اذإ هعبطب ناسنإلا

 نإف يمعزبو هب دتعملا ررضلا كلذ نم نودجي الو ريزنخلا ىتح موحللا

 ررضلا لجأل لب ررضلا درجم لجأل سيل رسيزنخلا مسل لثسص ىتح ميرحت
 ةيمالسإلا ةنايدلا ءانبأ نيب محازتلا عفر لجأل وأ ةيقالخأ ىرصخأ للعو

 هوركم ةملك نإف كلذ نم نكي امهمو .يساسالا ءاذغلا يف الثم ةيحيسملاو

 انه نوفقي مهملع ةيلوشو عساولا مهملعب ةمئالاو ,ررضلا ينعت يدنع

 09 !ةراصبتسالا 16ج © :ةبيذهتلا -'

 148 : ماعنألا .04 :ةراصبتسالا ,11ح 6 :ةبيذهتلا -'



 رمملا لوطو ةحصلا ....

 هديعتملا عرشملا سيلو حصانلا بيسبطلا فقوم عضاوملا هذه لثمأ ينو
 ريمزلاو يهامراملاو يرجلا تاياور نم ريثك يف ةدراولا مارح ةملك ىتحو
 مدعو ررضلا ةدش نعت يهف ةهاركلا تبثيو ةمرحلا يفني ام عم تعمج اذإ

 ةمكارتملا ةسيخلاو نتنملا أمحلا لكأي هنأ ديري نمك ةرملاب موعطملا نم هنوك

 ررضلا ىوس ينعي الف هلكأ كيلع مرحي وأ لكأت ال هل ليق اذإف .يراجملا يف

 .ةميلسلا عابطلا رفنتو ززقتلاو رطخلاو
 : تايصوت

 سار ىلع وفطيف هاما يف تومي يذلا وهو ؛يناطلا كمسلا لكؤي ال ١_

 .انيم رحبلا هيقلي وأ ءاملا ىلع ًايفاط ناتيحلا نم ذخؤي ام ةماعو .ءاملا
 ,مهعبطب سانلا ههركي ام هنإف هحير ريغت اذإو ؛ءاملا هنع بضن ام كلذكو

 نيب ةقراف ةمالع كانهو يح ءاملا نم ذخؤي نأ ره كمسلا ةاكذ _5
 اكعس تدجو اذإ :لاق ةلفتا قداصلا نع ةيورم ىكذملا ريغو ىكذملا كمسلا
 هنم لخف _ ًايح ءاملا نم جرخي نأ هتاكذو _ يكذ ريغ وأ وه يكذأ مدعت ملو
 نإو ؛يكذ ريغ وهف هرهظ ىلع ًايقلتسم ءاملا ىلع افط نإف ءءاملا يف هحرطاف
 .”يكذ رهف ههجو ىلع ناك

 هنإف ال وأ لكؤي ام هنأ ملعي لو كم دجو نميف يورو :قودصلا لاق
 برض نإو .لكؤي ال ام وهف ةرضخلا ىلإ برض نإف ,هبنذ لصأ نسع قشي
 .تّبثتو ةبرجت ىلإ ةجاحب اذهو ."”لكؤي امم وهف ةرمحلا ىلإ

 .1حانال #يففلا -'

 45ج ةهيقفلا -



 51/1 ةراضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 نايبورلا _'*

 نب سنوي نعف ءكمسلا نم هّدعتو «نايبرألا رابخألا يف هيلع ىلطب

 يف لوقت ام كادف تلعج :هل تلق لاق تكا نسحلا يبأ نع نمحرلا دبع

 يفو ,”كمسلا نم برض ايبرألاو ,سأب ال :يل لقف لق ؟نايسرألا لكأ
 يف لقلقت اهارت امأ :لاق مث ءككمسلا نم سنج هنإف لك :ىرخأ ةياور

 نب دمحم تادرفتم نم ىلوألاو ًادج ةفيعض ةيناثلا ةياورلا نكلو «”اهرشق

 ءسنوي نع ىسيع

 فدملا _؛

 ينيلكلا اهيوري دنسلا ةحيحص يهو ًابيجع أرمأ ركذت ةياور كانه
 نب يلع باتك يف ام انثحبي اهّسمأو .ةفلتحم ظافلأب خيشلاو يريمحلاو

 يف نوكي يذلا محللا نع هتلأمو:لاق لوألا نسحلا يبأ هيخأ نع رفعج

 .”هلكا حلصيالو عدافضلا محل كلذ :لاق؟لكؤيأ تارفلاو رحبلا فادصأ

 ءامهنيب هباشت دوجو مدع عم عدلفضلا محل نم هدع وه بيجعلا

 .تارابتخاو ليلاحتو حيرشت ىلإ ةجاحب اذهف

 ررضلا نم هيف امل ةيحالصلا مدع نأ كش الو ,حلصي ال هنأ ىقبيو

 عدافضلا محلا ناك نإو «ةمالسلا ىلع اهكرتي يتلا ةبولطملا ريغ راشآلاو

 .خسملا لجال ًاكورتم

 ؛ذهتلا -'
 400 :نساحلا -"

 .”ح ١16 تاتسإلا برق 41ج 71 :بيذهتلا ,11ح 701 :1يناكلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 رويطلا امأو

 ال امو ؛ليلق هررضو اهنم لكؤي ام صخشت ةصيخخشمو ةمالع كانه

 ال بلخت هل ناك ام لكف .بلخملا يه ةصخشملاو .هب دتعملا هررضل لكؤي

 شحرلا يف بانلا نأ امك ,هلكأ ةراذقو هتراذق ىلع ةمالع بلخملاو لكؤي

 راضلا ءناسنإلا اهب زيمب ةيهإ ةمالع يهو ءهلكأ ةراذقو هتراذق ىلع ةمالع

 .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو ,عفانلا نم

 فيحلا نم اهلكأل اهلك شحولاو ربطلا عابس مرحو :ربخلا يف ءاج دقف

 لحأ ام لئالد لج وزع هللا لعجف كلذ هبشأ امو ةرذعلاو سائلا موحلو

 عابسلا نم بان يذ لك نقل يبأ لاق امك مّرحامو شحولاو ريطلا نس

 "مارح ريطلا نم بلحت ينو
 ةيناثلاو ربلا ريط يف نوكت ىوألاو .ةصناقلاو ةلصوحلا :ةيئاثلا ةمالعلا
 هل ناك امو ههلكأ رضي ال جاجدلا ةلصوحك ةلصوح هل ناك امف ءاملا ريط يف

 :يوضرلا هقفلا يفو .هلكأ ةراذق مدع ىلع ةمالع وهو هلكأ رضي ال ةصئاق

 نم بان يذو ... مومسلا لثم مارحف لتاق وأ ةوقلاب بهذي رضم لصكو
 ."هل ةصناق ال امو ريطلا نم بلو عابسلا

 ناك وأ مامحلاك هناريط يف فدي ناك امف ناريطلا ةيفيك :ةثلاثلا ةمالعلا

 يزابلا ريطي امك فصي ناك امو .هيف ررض الش هفيفص نم رشكأ هفيفد

 .راض وهف كلذ هبشأ امو رقصلاو ةادحلاو

 .*” :؟ اهنقف اضرلا رابخأ نويع 2177 :؟عئارشلا للع -'

 .1ل98ح 158 :!لئاسولا كرهتسم :51 :ةهيقف اضرلا هقف -'



 ...... ةراضلاو ةروظحلا تالوكاملا

 ناكم ريطلا لجر يف ينلا بلخملا وه ةيصيصلا :ةعبارلا ةمالعلاو

 ناك امف ؛لجرلا يف بقعلا ناكم نوكت يتلا ةريخالا عبصإلا ينعي ,بقعلا

 ةيصيص هل نكي ملامو هئاذغ ةمالس ىلع ةمالع وهو .لكؤي ةيصيص هيف

 .راض هنأل لكؤي الف

 ؛ةلصوح الو ةصئاق هل نكت مل وأ بلحم هل ناك اذإ ريطلا نأ ةجيتنلاو

 هل نكت مل وأ هناريط يف فصي ناك وأ :ناسنإلا ةدعمك ةدعم هل تناكو

 .ةرقلا باهذل ًابجومو اراض هلكأ نوكيو لكؤي الف ةيصيص

 تناك ام ربلا ريط نم لك قيل هللا دبع يبأ لوق هبتريو هعمجب يذلاو

 ةدعم ال مامحلا ةصئاقك ةصناق هل تناك ام هاملا ريط نمو .ةلصوح هل

 ريطلا نم اهب نحتمي ةلصوحلاو ةصناقلاو _ لاق نأ ىلإ _ ناسنإلا ةدعمك

 ,”لوهجم ريط لكو هناريط فرعي الام

 ةمعطالا باوبأ نم 18 باب 418 :17لئاسولا رظناو 70ج 17 :ةبيذهتلا ؛!ح 147 :1يناكلا -'

 .ةمرحلا





 نييك 515 ةيكذتلاو ريهطتلا

 ةيكذتلاو ريهطتلا

 دقو لكؤي ام ليصفت يتأيسو لكؤي الام انمو لكؤي ام اهنم تاناويسحلا

 حصي الو يكذ اذإ هلكأ حصي امإ اهنم لكؤي امو ؛لكؤي ال اميف مالكلا رم

 يف هرارضأل انضرعت ًادج راض ةتيملا لكأو ةتيم نوكيو ,ىكذي الام لكأ

 اهركذن ةثدعتم قرط اهو ؛ةيكذتلا ةيفيك نع انه ثيدحلاو ءضارمالا باتك

 اهب طبتري ام ركذنو يتالاك

 حبذلا ١

 اهل يأ لئاس مداهل يتلا تاناويحلا عيمج يف موقلحلا عطق هب دوصقملاو

 ءيش اهنم كرحتي ةّيح نوكت نأ طرشب لبإلا ادع .مدلا اهيف يرجي قورع

 .عصمي بنذ وأ فرطت نيعك

 ةوقب مدلا جورخو ةعبرالا جادوألا عطق يه ةقيرطلا هذه يف كالملاو

 .ةلبقلا ىلإ هب ًاهجوتم ىلاعت هللا مسا ركذ عم عفدو

 راض هءاقب نآل ,ىلوألا ةجردلاب مدلا جورخ وه ةمالسلا ةيواز يف مهللاو

 ) :لاعت هلوقل «حبذلا نيح للعت هللا مسا ركذ ةيناثلا ةجردلا يفو .ًادج

 ٍركْذُيرَل امي أوُلُكَأَت الَو ) :لاعت هلوقو 4 يع هلآ ٌمَْأَركذ امي اوُنُك

 ,« هلع لآ رشأ

 351,367 ناعنألا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 مرح ام مرحي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأو ةدسفم دوجو ىلع لدي يهنلاو

 ىلإ هيجوتلا بجي اذكو .سأب الف ةيمستلا حباذلا ىسني نأ الإ .ةدسفمل الإ

 .كلذ حباذلا لهج اذإ الإ ةلبقلا

 يف ةيمستلاو ةلبقلا ىلإ هيجوتلا لحد راكنإ دعبتسملا نم سيلو

 ةلبقلا ىلإ هجوي ملام وأ هيلع مسي ملام لكاب ضرملاو ررضلا لوصح

 ةيصوت يه امنإو .ةلبقلاب لهجلاو ةيمسنلا نايسنب هلوصح مدع ةنيرقب

 . لبقتسملا يف اه ضرعتن دق ةيسايس وأ ةيفاقث

 رحنلا _"

 قنعلا لصأ يأ ةبللا يف نعطلا وه رحنلاو ,ةصاخ لبإلاب صتخم وهو
 .ةرفحلا يف

 : تايصوتلا ضعب

 حبذيف رطضا اذإ الإ نيكسلا يأ ديدحلب رحنلاو حبذلا لضنفالا ١

 .جادوألا عطقي داح هيشب
 كسمت الو رعشلاو فوصلا كسمأو ءفتكت الو لسرأف تمذ اذإ

 دشف ريعبلا امأو «بنذلا كرتاو اهلقعا ةرقبلاو ةايشلا يف لجرلاو ديلا

 نيلجرلا وأ نيديلاو نيلجرلا ةكرحل نإف «هيلجر قلطأو هطابآ ىلإ هفافخأ

 دئاوف هلو جراخلا ةرثكو مدلا جورخ يف لخد لقألا ىلع بنذلا وأ طقف

 .فرفري هعدو لسرأو حبذاف جاجنلاو رويطلا ينو ؛ةسارد ىلإ جاتحت ىرخأ

 .قوف ىلإ هعطقتو موقلحلا تحت اهلخدتل نيكسلا بلقت ال



 نيرا .. ةيكذتلاو ريهطتلا

 يكل كلذ لعلو ؛عاخنلا عطقت ال يأ ,توملا لبق ةحيبذلا عخنت ال 5

 .نيكسلا تقبس اذإ ام ىنثتسيو ءاهتكرحب مدلا جرخيو كرحتت

 .هيلإ رظني رخآو ًاناويح حبذت ال_ه
 .هتوم لبق خلس ام لكأت الو ,تومي نأ لبق ًاناويح خلست ال_١

 .رعشلا هيلع تبنو أمات ناك اذإ هما ةاكذ نينجا ةاكذ _/

 .يح وهر ناويحلا نم عطق ام لكؤي ال 6

 .كديب تاناويحلا نم هتيبر ام حبذت ال_4

 .هحيذ لبق ءاملا ناويحلا ىقسي ٠١_

 هلملا نم جارخإلا _"

 ام لكؤي الو .كمسلا ين كلذو ءاملا نم جارخإلا ةيكذتلا قرط دحأ

 فوج يف دوجوملا كمسلا لكؤيو هءاملا نع فجام وأ ءاملا يف تومي

 .ًايح هتيأرو هسفنب جرخام اذكو كمسلا

 ًايح لخألا _؛

 روظحا نوكيف .هلملا يف وأ تيم هدهت ام لكؤي الف هدارحلا لثم يف كلذو
 لثم كلذكو .هفنأ فتح تامر حبذي الام وه ةلوكأملا تاناويحلا نم

 .ترمت ىتح اهقانخاب تقنخنا يتلا ,ةقنخنملا

 .ةكرح اهب نكي مل ىتح ضرملا اهذقو ىتح تضرم يتلا يهو .ةذوقوملاو

 لبج نم ىدرتت وأ لفسأ ىلإ عفترم ناكم نم ىدرتت يتلا يه .ةيدرتملاو
 .تومتف رثب يف وأ



 رمعلا لوطو ةحصلا

 .تومتف ىرخأ ةميهب اهتحطن يتلا :ةحيطنلاو

 ةسيرف نع ُةيَْيَي هللا لوسر ىهن دقف ءتامف هنم ,عبسلا لكا امو
 ."دسألا

 يتلا يهر ."””بارغلا ةرقن نع هيي هللا لوسر ىهن :بارغلا ةرقن
 .توملا ىلع تفرشأ ىتح بارغلا اهرقن

 .هتاكذ كردت مل اذإ كلذ لك

 تاناويحلاب ديصلا -ه

 محللا ةلوكأملا ةيشحرلا تاناويسحلا ديص يمه ةيبكذتلا قرط دحا

 هللا لاق ,ملعملا بلكلا ةطساوب اهريغو ماعنلاو شحولا رقبو لازغلاك

 أ ل و رْثْمَلَع امو ) :لاعت 0 101000

 هلع هلآ هنأ اوزكألاو مكْدلَع نكشنأ ام
 ديصلا كسميل ملعملا حراجلا بلكلا ناسنإلا لسرُي نأ يه ةيلمعلاو

 لالح محل اذهف ,بلكلا لاسرإ نيح هللا مسا لسرملا ركذيو هلتقي ىتح وأ

 .هراضم نم رثكأ هعفانمو ؛عفانم هيف بيط

 طقف ملعملا بلكلاب ديصلا وه حابلا ديصلا نأ وه حورطملا لاؤسلاو
 ؟هريغو زابلاو رقصلاو دهفلاك ةملعملا ىرخألا تاناويحلا لمشيي وأ

 ح11 طانسإلا برق -'
 18/2504 217لئاسولا ,1ح١1 ذلنسإلا برق هه"

 ؛ ةيئاملا -*



 كل ليو هتيكذت كيلع بجي حور هيفو ديصلا تكردأ اذإ كنأ باوجلاو

 هيف زيمتي يلك كالم كانه ةقيقحلا يفف ,دئاصلا ناويحلا هلتق اذإ امأو

 ال لسرملل هلتقو دئاصلا ناويحلا ديص نوكي نأ وهو مارحلاو لالحلا

 ديصي ناويحلا نم ناك امو ؛عفان هليصف لسرملل هديص ناك امف .هسفنل

 .ةتيملا ررضك ًاراضو ًامارح همحل نوكيو هديصي اميف ةدئاف الف هسفنل لتقبو

 الو ملعملا ريغ هلتق ام لكأ رضيف ؛ملعم ريغو ملعم هسفن بلكلاو

 ريغو لسرملل ديصي ملعملا نأ امهنيب قرفلاو ,ملعملا هلتق ام لكأ رضي
 لمشي وهو ,مّلعم ريغف هسفنل ديصي ام لك كلذلو ,هسفنل ديصي ملعملا

 ةحراجلا تاناويحلا نم بلكلا ريغ نأ له لاؤسلا نكلو «هريغو بلكلا
 ىلع ًاءانبف ؟ةيلباقلا هذه هل سيل وأ ؛لسرملل ديصيو ًاملعم حبصي له

 ديصي هنأ انقيتو ًاملعم حراجلا ناويحلا حبصأ اذإ راما نازيملاو كالملا

 ريغ يف بلاغلا نأب ناعذإلا بجي نكلو ءديصي امب سأب الف لسرملل
 يفي هنأل بلكلا ىلع ركح ةيصوصخلا كلتو .هسفنل ديصي هنأ بلكلا

 لجأ نم عوجلا لمحتي هنأ ىلوأ قيرطبف .هسفنب هيقي هنأ ىتح هبحاصل
 9:ىلاعت هلوقل ةلومشملا عابسلا ًاصوصخخ تاناويحلا يقاب فالخب هبحاص

 " 4 غلشلا لك انو
 رثكأف ,ملعملا دهفلا امهدمحأ نيدروم يف رابخألا تفلتمخخا مث نمو

 نأ رابخالا ضعب يفو ,ملعملا دهفلا هكسمأ ام لدكأ نمع ىهنت تاياورلا

 .* ةدئاملا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 تلأس ؛لاق مدآ نب ايركز نع ةربتعم ةياور يفف ,””ءاوس دهفلاو بلكلا

 امه :لاقف لاق ؛لتقيف نالسري دهفلاو بلكلا نع ةغنَكا اضرلا نسحلا ابأ

 دنسب ينيلكلا يوري لباقملا يفو .'”هلكأب سأب الف «نيبلكمو هلل لاق ام
 الإ بلكم هنم لكؤي ءيش سيل :ثيدح يف اكل هللا دبع يبأ نع ريدتعم
 ,7بلكلا

 يف فالتحخالا نأ ودبيو ةربتعمو ةددعتم ىسعملا اذهب تاياورلاو

 يبأ نع ةريمع نب فيس نع ريتعم دنسب يمقلا ىور دقف ,ةيفادصملا

 الإ اهسفن ىلع ديصلا كسمت عابسلا نم ءيش لك :هلوق قا هللا دبع

 ."اهبحاص ىلع كس اهنإف ةملعملا بالكلا

 الإ هسفن ىلع كسمي بلاغلا يف هنال دهفلا يف فالتخالا ءاج مث نمو

 ىلإ ةرظان ةللغناو كوكشملاو بلاغلا ىلإ ةرظان ةمرحما تاياورلاف أردان

 .ردانلا

 نم لكاو ملعملا بلكلا داص اذإ اميف فالتخالا عوقو ؛رسخألا دروسملا

 هللحت تاياورلا رثكأف هديص ةمالسب لوقلا ىلع ملعملا دهفلا اذكو .ديصلا

 مهلكأت الف هسفن ىلع كسمأ امئإف هنم لكأو هلتق اذإ هنإ :ليقو ؛لكأ ام لَك

 وه اذإف ءاوس دهفلاو بلكلا :هلوق هك رفعج يبأ نع خيشلا ىور دقف

 198/00 18/3ج 576 صو 1414*حالند :!7لئاسولا -'

 .114ح16:ةبيذهتلا -'

 5:1 5يقنلا هلع 7( :ةبيذهتلا 11ج 1١9 :يفاكلا -

 1439ج ال61 :1ةلئاسولا -'



 ه1 ةيكذتلاو ريهطتلا

 لكأو هكسمأ اذإو , كيلع كسمأ هنإف لكف هعم وهو تامف هكسماف هذخأ

 ."”ةسفن ىلع كنسمأ هنإف لكأت الف هنم

 هسفنل كسمأ له رادملا اذه ىلع رودت رابخألا عيمج نأ ىرت اذكهو

 بلكلا يف بلاغلا ناك املو ,قيداصملا يف فالتخالاو ءلسرملل كسما وأ

 دعي ةحيبذلا نم عبسلا لكأك نوكي امنإ هلكأف لسرملل كسمي هنأ ملعملا

 عوجلا هلمحي مث هميلعت ىضتقمب لسرملل ديصي هنأ يأ اهب رضي ال اهحبذ

 بلكلا اهيف ديصي ةردانلا دراما ضعب يفو ءديصسلا نم لكاي هنأ ىلع

 ,«هسفنل هكسما هنإف :اهيف نأل ةيهانلا تاياورلا لمحت هيلعو ؛هسفنل ملعملا

 .لسرملل كسمأ هنأ يضقي ميلعتلاو ةبلغلا نأل نيقي ىلإ جاتمي اذهو

 ديصي هنأب ةيضاقلا ةبلغلاو ةيلكلا يف لخاد دهفلاف بلكلا ريغ ىقبيو

 دهفلاو ةروقصلاو ةازبلا ديص نع تنقل هللا دبع وبأ لئس كلذلو .هسفنل

 بلكلا الإ هومتيكذ ام الإ هله نم ءيش ديص لكات ال :لاقف ,بلكلاو

 ,"بلكملا

 ,"ادسالا ةسيرفو بارغلا ةرقن نسع ىهن هيي هللا لوسر نأ يورو

 ةماعو باقعلاو رقصلاو يزابلا ديص نع يسهنلا يف رابمخألا ترئاوتو

 ."هحبنت يأ هيكذتو ايح هكردت نأ الإ عابسلاو ريطلا

 .117حا8 :ةيبيذهتلا -'

 .10حا594 :1يشايعلا ريسفت .هكح 14 :ةبيذهتلا :هح 504 :3يفاكلا -'

 طاتسإلا برق -"

 ديصلا باوبأ نم ١-3 باب 1 :17لئامولا كردتسمو 1 -1 باب ؟44:17لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطر ةحصلا

 صضعب دوجو نم مغرلا ىلع ريطلا هداص ام لكأ كرتب مكحلا متحتيو

 :هلوق ةيكلا قداصلا نع رابخأ ةدع يف هاج هنأل هتيلح ىلع ةلادلا رابحخألا

 ناكو لالح وهف رقصلاو يزابلا لتق ام نأ ةيمأ ينب نمز يف يتفي يبأ ناك

 ةبلغلاب امهنيب عمجن الف .”لتق ام مارح وصو مهيقتأ الانأو مهيقني
 دراوملا نم هريغ يف مدقت امك ةردنلاو

 ديص هكرتي يذلا رثالا ناو ءاهيف حماستتي ال ةديدش ةلأسملا نأ ودبيو

 درو اذلو لسرملل ديصي نم ةكراشمب عفتري ال هسفنل حراجلا

 .هنم لكات الف ملعم ريغ ابلك هعم تدجو نإو

 هلتق دف هتدجو مث اباغ اذإف ديصلاو بلكلا كنيع نع باغ اذإ ىتحو
 .هعدق

 ديص نيب ٌقرفلاب ةيضاقلا ةيمالسإلا ةدعاقلاو كالملا اذه نإف يلاتلابو

 ةئراقمو ةسياقمو ةسارد ىلإ ةجاحب لسرملل ديصي ام ديصو هسفنل ديصي ام

 .ةثيدح ةيملع براجتو تارابتخاو

 : تايصوتلا ضعب

 لسرملا لاسرإ نود نم هسفنب مّلعملا بلكلا هدلطصا ام لكأت ال ١_

 .كلذ ىسنت نأ الإ ةيرورض مّلعملا بلكلا لاسرإ دنع ةيمستلا _"
 .هلتقب مّلعملا بلكلا رمأت وأ هحبذت نأ امإف ًايح ديصلا تكردأ اذإ _'"

 .19541ج !4:15١لئاسولا كردتسمو 11 ح4 7ح4 :13لئاسولا رظنا -'



 ةيكذتلاو ريهطتلا

 دوسألا بلكلا ىنثتسيو ءاهديصب سأب ال ةملعملا بالكلا لك _:

 رمأ ُةْيَِيَي هللا لوسر نإف «هريغ وأ ضايب ةطقن هيف سيل يذلا يأ ,ميهبلا

 .”نحلا خيسم نم اهنأ ركذت رابخألاو اهلتقب

 ."ملسُم هل لسرملاو بلكلل مّلعملا نوكي نأ طرتشي 5

 ١ ىلاعت هلوق ىضتقمب بلكلا هحرجي نأ ةمالسلا يف طرتشي له _5

 حبذلا بوجول ةللعملا تاياورلاو مدلا ررض ىلع لداملو «حراوجلا نم

 ةدلاف بلكلا باعرإ يف نوكي نأ ىلإ ديعبب كلذ سيل ؟مدلا جارسخإو

 .ةيلحلاب ءاملعلا ىتفأ نإو ةسارد ىلإ ةجاحب اذهو ؛مدلا جارخإو حبذلا

 حالسلاب ديصلا

 :حالسلاب هلتنق يهو هتيكذتو ديصلا لكأ ليلحتل ىرسخأ ةقيرط

 ثيحب حالسب هبرض وأ هيمر يه ةيلمعلا نأ رابخألا ةماع نم دافتسملاو

 لبج نم طوقسلا سيلو حرحلا وه هتوم ببس نوكيو همد جرخيو هحرجي
 .عبس ةطساوب وأ ءاملا يف قرغ وأ

 تاياور ةدع يف هاج كلذلو حرجي ال يذلا رجح لاب هديص حصي الو

 ,”7تيكذ ام الإ ال :ةيقا لوقيف ضارعملاو قدنبلاو رجحلا لتق نع لاؤسلا

 .مدلا جورخ وه ةمالسلا لاح يف مهملا نأل

 ,71حا505 ةيفاكلا -“

 ديصلا باوبأ 7١-١6 باب 754 :7لئاسولا تايصوتلا عيمج يف رظنا -'

 ديصلا باوبأ نم 77 باب 18 :17لئاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 «لكؤت ال اهنإف لجر هنم عطق وأ ديصلا قنخ اذإ ههبشو لبحلا اذكو

 ,هلكذ اذإ الإ

 بجت قمر هيفو ديصلا ىلإ ناسنإلا لصو اذإ لاوحألا لك ينو

 يمرلا دنع ةيمستلا بهجت كلذ لبقو هحارجم ًرثأتم هتوم يفكي الو ةيكذتلا

 .حالسلاب برضلا وأ

 :تايصوت

 هشع يف خرف ىمري الو ءريطي ال ينلا خرفلا حالسلاب داطصي ال ١_

 رطب مل

 .اهنم عنتمملا الإ منغلاو رقبلاو لبإلا ديص حصي ال _؟
 حصي ال هتوم ببس ملعي ال ًاتيم هدجوف باغف ديصلا برض اذإ _"

 .ةبرضلا وأ ةيمرلا ىلإ ًادانتسا هتوم ملع اذإ الإ .هلكأ

 .هنم ربكأ وهامب ديصلا ىمري ال
 يف ريطلا الو اهشاشعأ يف خارفلا اونات ال هلي هللا لوسر لاق 5

 ليللا نإ :لاقو ةماع ةروصب ليللا يف ديصلا نع ىهنو ؛حبصي ىتح همانم

 لاه نامأ

 "يح ءاملا نم هجارخإ كمسلا ةاكذ_1

 باوبأ نم 70 11 59 18 باي 308/ :17لئاسولا رظناو 05ح 14 :ةبيذهتلا :؟ح 717 :1يناكلا -'

 .ديصلا

 ديصلا باويأ نم 77باب 74 :11لئاسولا رظنا -'



 ةمفاثلا ةيئاويحلا ةيذغألا

 ةعفانلا تالوكأملا

 :ةيناويحلا ةيذغألا

 عفانلا محللا

 «يناويحو يتابن نم هؤاذغ بكرتي نئاكك ناسنإلا ىلإ رظني مالسإلا

 ءاذغ ةيتابن نكلو ,هتقلخل ىلرألا مايألا نم محللا لكأب ناسنإلا عرش دقو

 بسح لوألا هءاذغ نإف هانفرع امك لوالا هؤاذغ وهو ةبلاغلا يه ناسنإلا

 ةماع ةروصبو ؛يساسالا ماعطلا وه زبخلا نإف ,نبخلا وه ةيمالسإلا ةيرظنلا

 .ديري ام لعف ىلع ىوقتيو هب موقي يذلا لوألا ءاذغلا رهف بحلا

 ةبجو لك يف ناسنإلا ءاذغ نأ ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا نا امك

 بوبح يأ نم زبخلا ةماع دارملاو مادإلاو -زرلا وأ - زبخلا نم بكرسص
 .محللا وه هلضفأ نكلو .ايناويح نوكي دقو ًايتابن نوكي دق مادإلاو ؛عنص

 افلا هللا دبع ابأ تلأس لاق نانس نب هللا دبع نع حيحصلا ربخلا يفف

 :لجوزع هللا لوق عمست امأ محللا :لاق ةرخآلاو ايندلا يف مادإلا ديس نع

 !” «نوهتفَاميِط مَكَو >
 هلوق لب ."محللا ةنحللا مادإ ديس :لاق هنأ الي هللا لوسر نع يورو

 نع يزجي هنأ ينعي اذهو ,”ةرخآلاو ايندلا يف ماعطلا ديس محللا :ِْلَ

 500ج 166 ساهل اح 2# :9يفاكلا -'

 407ج 13١ :نساحلا ح10 :1يناكلا -'

 605ج 104 :نساغغا 1ح 14 :/يناكلا -*



 نمملا لوطر ةرتصلا دست دنس

 ماعطلا ديس ةقيكا رفعج يبأ نعو .هيلع لّضفم هنأ ىتحو ًاضيأ زبخلا

 ."محللا

 محللا دئاوف

 ريغو ةربتعم رابخأ ةدع يف كلذ نومضم هاج ؛محللا تبني محللا ١_

 محللا نإف محللاب مكيلع :لاق هِي هللا لوسر نع يور ام اهنم '”ةريتعم

 | يمني
 ,عمسلا يف ديزي محللا ١"

 ةيقلا هللا دبع يبأ نع ربتعملا ريخلا يفف ,رصبلا يف ديزي محللا _"

 ."رصبلاو عمسلا يف ديزي هنإف هولك :لاق

 ”محللا لكف ةوقلا تدرأ اذإ :ثيدحلا يفن رقم محللا _ 3

 ,”ةرقلاو رصبلاو عمسلا يف ديزي محللا لكا :ى :ىرخأ ةياور يفو

 مالكلا يتايسو ءنيللاب محللا لكايلف نمؤملا بلق فعض اذإ ضيا يورو
 هلع

 105ج 130 :نساحلا .؛ ح08 8/يفاكلا -“

 دال باب 78: :17لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 17 ١1باب 17 :!لئاسرلا رظنا 37

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم
 .658ح 130 ؛نساحغلا -"

 418ج 434 :نساغا -'

 488 :!بوشأ رهش نبأ بقانم -*

 500ج 1١4 :؟مالسإلا مئاعد -'



 كمال 535 بسسس ةعقانلا ةيناويحلا ةيذغألا

 :لاقف محللا هدنع ركذ ٌةيذَع هللا لوسر نأ يور ءءافش محللا

 نم تجرخأو ءافش اهناكم تتبنأ الإ ةدعملا يف عقت ةغضم اهنم سيل

 ,”ءاد اهئاكم

 ةسيرهلا يأ ءبحلا عم خبط اذإ عامجلا ىلع نيعيو رهظلا يوقي 5

 .هنع مالكلا يتأيسو

 تبني محللا :لاق القل هللا دبع يبأ نع يور دقف ؛لقعلل عفني _/

 ."”هلقع دسف ًامايأ هكرت نمو ؛محللا

 هقلخ ءاس نم ؛ٌةيَي هللا لوسر نع ثيدحلا يفف ءقلخلا نسي _4

 ."'محللا هومعطأف

 : تاريذحتو تايصوت

 نم رثكأ محللا كرت مدع ىلع 4 ةمئالاو كيتي لوسرلا دكأ ١_

 نأ يور دقف ,قلخلا ءوس اهنم ةميسخر بقاوصع هل اوركذو .اموي نيعبرأ

 محللا لكأي مل ًاحابص نيعبرأ هب ىضم نم :ثيدح يف لق يي لا لوسمر
 ررضو ةروطخ نع ئبنت يهو '”ةرتاوتم ىنعملا اذهب تاياورلاو .هقلحخ ءاس

 نع يور دقف «نكمم حابم قيرط أب محللا لكأب هيفالت يغبني ميظع

 .15ح 44 :1ة9ن3 اضرلا رابخأ نويع -'

 152-196 :ةهنقل ةملالا بلع -'

 411ج 438 : نساحللا -*

 نم ١1باب 584 :11لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 1؟باي 75 :10لئاسولا رظنا -*

 .ةحلبلا ةمعطألا باري



 رمعلا لوطو ةحصلا

 محللا لكأي لو ًاموي نوصعبرأ هيلع ىتأ نم :لاق هنأ ٌةْيِيَي هلا لوسر

 نأ ينعي ءهللا ىلع ضرتقي هلوقو .”هلكأيلو لجو زمع هللا ىلع ضرتقيلف

 .ضرقلا ءادأ نم هنكميس هناحبس هللا

 :هريغو محللا لكأ كرت نم لصاحلا قلخلا ءوس جالع يف ير اولاقو

 "هلك ناذالا هنذأ يف اونذلف ةباد وأ ناسنإ نم مكدحأ قلخخ ءاس اذإو
 طورشلا ناسنإلا ىعار اذإ هلكأ ةرثكو محللا بح يف ررضاال _؟

 نع ربتعملا ربخلا يفف .محللا بحي ناك يي هللا لوسر نال .اهركذنس يتلا

 اذكهو ,”محللا بحي اميل يلبي هللا لوسر ناك :لاق ةانكا هللا دبع يبأ

 ,"نومحل موق شيرق رشاعم انإ :لق هنأ يري هنع يورو ؛ةمئالا رثكأ ناك
 .هلكأ يهتشت ام يأ «”برعلا ضمَح محللا :ثيدحلا ينو

 «محللا تيبلا ضغبي هللا نأ يو سا لوسر نع ضعبلا ىور دقو

 نكلو .ًاريثك محللا هيف لكؤي ينلا تيبلا هنظو هنم دارملا أطخأ نكلو
 هيف لكؤي يذلا تيبلا دارملا نإ :اولاقو ضفرلا دشأ كلذ اوضفر انتمئأ

 ."ةبيغلاب سانلا موحل

 .63/ج 456 :نساغا "ح06 7يلاكلا

 .قباسلا لبق ام شمافا -'

 .435ح 33 :نساحلل ./ح 4 :1يفاكلا 0

 117ج 100 :نساغا ,؟؟م 5:4 1يفاكلا 7

 014ج 451 :نساحلا -*
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 1!باب 57 :37قلئاسولا رظنا -_



 همكم .. ةمقانلا ةيناويحلا ةيذغالا

 ءطورشلا ناسنإلا ىعار اذإ ررض الو محللا لكا ةرثك يف ةهارك الف

 ءانيب امك ماعطلا ديس محللا نأل بولطم ره لب

 ةموادم مدع وه ناسنإلاب هرارضإ مدعو محللا لكأ طورش نم _"

 النقل يلع ناك :لقق تعا للا دبع يبأ نع يور دقف ؛عاطقنا ريغ نم هلكأ

 يه ةوارضلاو «”رمخلا ةوارضك ةوارض هل نإ :لوقيو محللا نامدإ هركي

 .ًاموي هكرتو ًاموي هلكأ بولطللف ههكرت بعصي ثيم دايتعالاو علولا ةدش

 يف هلكأي ناك هنأ ينعي ال ًامحل ناك لَ للا لوسر نإ لاقي امنيحو _؟

 لعلو .محللاب فيكف مايأ ةثالث زبخلا نم عبشي مل ُهيْيَي هنإف ,موي لك

 ربخللا يفف ؛مايأ ةثالث لك هلكأ وه محللا لكأل لصفلا لقأر لح لضنأ

 :لاقف محللا ءارش نع تكل هللا دبع ابأ تلأس :لاق يطاباسلا رامع نع

 عقوم مهنم عقي سيلو انب نولزني موقو فايضأ انل : تلق ,ثالث لك يف

 اومدتيا ولو هنم رضحأ ًائيش دجن ال :تلق ,ثالث يف :لاقف ءيش محللا

 ."تالث لك يف :لقف نيش هرذعي م هيف
 ةرورض ىلع لدي لقنلا حص نإ مامإلا نم رارصإلا كلذ لك نإف

 ةياورلا قيرط يف نكلو .ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف هنم دبال هئاو ,ككلذ

 ةعلاث ةياور يفو .ةلسرم ةقباسلا ةياورلاو ,قثوي مل وهو نيكسم نب مكحلا

 ركذف الكا هللا دبع يبأ دنع تنك :لاق تكل هللا دبع نب سيردإ نع

 .101ح 174 'نساحغا -'

 08 0 :نساحلا -*



 :رمقلا الوطو ةميفلا 2:2 لا

 ةياورلا هلهو ,"”رخآ ءيشب ًامويو نيلب امويو محلب ًاموي لك :لاقف محللا

 يسرئلا ديز لصأ يف هاج دقف «كلذ نم رثكأ ىلع لدت ةياور كانهو

 مكسفنا هودوعت الو عوبسأ لك يف محللا اولك :ةهنكا هللا دبع يبأ نع

 ًاموي نيعبرألا قرف مهوعنمت الو .رمخلا ةوارضك ةوارف هل نإف مكدالوأو

 .”'مهالخأ ءيسي هنإف

 عنملا مدع اهنم دافتسي اهريغو ةربتعمو ةحيحصم تاياور لباقملا ينو

 :لاق ةرارز نع قئوم لاو حيحصلا ربسخلا يفف موي لكك محللا لأ نم
 .”محلب موي رشع ةسمح الا رفعج يبأ عم تيدغت

 اسق ًاحابص نيعبرأ محللا لكأ نم :ُِلِلَي ينلا بط ثيدحلا ينو

 ."هيلق
 هللا لوسر نأ ريتعملا ربخلا يفف اثين هلكأ مدعو محللا خبط بجي _ه

 هريغت ىتح _ عابسلا هلكأت امنإ :لاقو ًاضيرغ محللا لكؤيي نأ ىهن ُةْيدَي
 فيفجتلاب هرّيغت سمشلاو ؛ئينلا ينعي ضيرغلاو ,"رانلا وأ سمشلا

 .خبطلاب رانلاو

 .ليصاغلا ىلع اهلامتشال اهفعضو ,423ح 41“ :نسامغلا 3

 .17 :دارزلا ديز لصأ -'

 راج ة37 !نساغا -*

 187 :0ةراجيلا :55 :يرقغتسملل يبنلا بط -'

 44ج 48 ؛نساحلا ,117ج 159 :؟ةيقفلا ع4 2يفاكلا -*



 ل 2200500508 ةعقانلا ةيناويحلا ةيدهألا

 امدعب ًاصوصخ ررضلا ىهتنم ىلع لدي مالكلا اذه نإف يمعزبو
 لَو لوسرلا لّضفي انهو ,يتأيس امك ففجملا محللا راضم ىلع فقن

 عم ًاصوصخ ررشلا ىهتنم ينعي يلنع رهق ,ءينلا ىلع ففجنلا محللا
 .ربخلا رابتعا

 ماعط اذه :لاقف ءينلا محللا لكأ نع :غقل هللا دبع وبا لئسو

 هنأب انيك قداصلا مامإلاو هذ يبلا لوق يف ةصاخ ةيانع كانهو ,عابسلا

 .عابسلا هلكأت وأ ”عابسلا ماعط

 هررضتو ههب ًاعبس سيل يذلا ناسنإلا عافتنا مدع ىلإ ةراشإ اهلعلو
 فيجا لكأ تداتعا اهنال .اهرضي الو طقف عابسلا هب عفتنت امئإو .هلكأب

 دودلا دّلوي هينلا محللا لكأ :ةيبهذلا ةلاسرلا يفو كلذ هباش اسمو ةتسيملاو

 .نطبلا يف

 الو تاظفاحو تامجالث قباسلا يف نكي ملذإ .ففجملا محللا ١_

 هرقوت لصف نم هنوظفحي اوناك وأ داز اذإ محللا نوففجي اوناكف بيلعت

 عطق وأ حئارش هنولعجيو هنوعطقي يأ .هنوددقي اوناكف ؛هتحش لصن ىلإ

 .سمشلا يف وأ لظلا يف امإ فنجيو حلما هيلع نوُرذيو ةريغص

 دقف :ةددعتمر ةريثك هتملم يف ةدراولا تاياورلاو ةياغلل مومذم هلكأو

 تلكا ام :لوقي ناك هنأ تكا ثلاثلا نسحلا يبأ نع حيحص دنسب يور

 ."ديدقلا ينعي سبايلا محللا نم ءادلل جيهأ الو ىقبأ ًاماعط

 .5جا ةيفاكلا -'



 رسل لزطو جتا بع كساس اا

 .هميدي يأ هيقبيو ءادلا جيهي هنأ ينعي اذهو

 يخرتسي هنأو ,ءوس محل ديدقلا :لوقي ناك هنأ رمخآ حيحص ربحخ ينو

 نم هنأ كلذو ."هرضي لب ءيش نم عفني الو ءءاد لك جيهيو ةدعملا يف

 ًاتتفنمو ًاشه ًاوخر هتروريص يأ ةدعملا يف ففجما محللا ءاخرتسا يعيبطلا

 هكسامتو هماكحتسا دقف يقب املك محللا نإف ,نفعتملا ممحللا لاح هلاح

 لكل بس ريصي دق هنال .محللا لاح أوسأ وهو .انيتف أوصخر ريصني نأ لإ
 ,ًاقيتع ناك اذإ توما ىلإ يدؤي دق لب ءأدبأ دسجلا هب عفتني الو ضرمو ءاد
 امبرو ندبلا (نمرهي) نمدهي ةثالث :لاق انك هللا دبع يبأ نع يررامل

 ,”زئاجعلا حاكنو .ةنطبلا ىلع مامحلا لوخدو باغلا ديدقلا لكأ :نلتق
 .نئنملا ميدقلا باغلاو

 نأ روصتملاو هحبذ نم مايأ ةثالث دعب محللا لكأ نع يهنلا درو -1

 نال تادمجملاو تاجالثلا ةعانص دعب ائنامز لثم لمشي ال دق يهنلا كلذ
 ,هبيلعت أ هليمجتب لصحي ال دق اذهو هداسفو هريضت لجال ردص يهنلا

 اهمتأ ىلع نوكتو هتمالس ىلع ظفاحي نأ ديري نمف ةقلطم ةياورلا نككلو
 .لضفأ هنأ كش الو .ناكمإلا ردق كلذ عاريلف

 :ةكوشلاب هنولكأيو نيكسلاب محللا نوعطقي ممألا ضعب _8
 نأ ىهن ليَ هللا لوسر نكلو .نانسأ اهل يتلا يأ ةننسملا ةقعلملا ةكوشلاو

 ج04 :1يفاكلا 2

 ةحالغ ةيفاكلا -'

 علف ةيفاكلا -*



 7 ب م ل ةعفانلا ةيئاويحلا ةيذغألا

 يف لخني دق كلذ يف رسلاو ."”نيكسلاب ةئلاملا ىلع محللا عطقي

 ىلع راثآ هل نوكت دقو ؛ةكربلا لاوز ره نوكي دقو .زبخلك مارتحالا

 اوعطقت ال :لاق هنأ هِي يبنلا نع ىرخأ ةياور يفو ؛ةمالسلاو ةحصلا

 ًانهأ هنإف هشهئاو «مجاعألا لعف نم هنإف ةدئاملا ىلع نيكسلاب محللا

 فيحصت هلعلو ,"'ارمأو انهأ هنإف سه هوس او :ربخآ لقن يفو ء.ارمأو

 اشهن هرشهئاو

 هتاكذب ىفتكي الف يكذ اذإ ينعي هخبط لبق محللا لسغ يغبني 4

 نع يور دقف .خبطي نأ لبق كلذ دعب هلسغ نم دبال لب .هعيطقتو هحبذو

 رفص مههوجو اذإو ةئيدمب قا ىسيع يخأ رم :لق ليي للا لوسر

 هؤارد :لاقف ؛ للعلا نم مهب ام اوكشر هيلإ اوحلصف قرز مهنويعو

 نم جرخب ءيش سيلو ؛لوسغم ريغ هومتخبط محللا متلكأ اذإ متنا ,مكعم

 ."”مهضارمأ تبهذف مهموحل كلذ دعب اولسغف .ةبادجب الإ ايندلا

 ,ةرشابم محل هيف يذلا ءاذغلا رأ محللا لكأ دعب ءاملا برشت ال_٠

 اذإ لَو للا لوسر ناك دقف ىلملا برشا مث نيتعاس وأ ةعاس ربصا لب

 لوسر اي :هتيب لهأ نم ضعب هل لاقف ,ءاملا برشب لجعي ال محللا لكأ

 مث كدولا اذه لكأي دحأ سيل :لاقف محللا ىلع ءاملل كبرش لقأ ام هللا

 ."ماعطلا ارمتسا الإ هماعط رخآ ىلإ ءاملا برش نع فكي

 131ج 07 :نساحغلا -'

 3ع 4797 3؟راحبلا 39 :يدنوارلا تاوعد -'

 .1ج 280 :عئارشلا للع -"

 201 :تايرفعجلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا لاك

 نأ يور دقف .مسدلا للكأ دعب ءاملا برش نم لالقإلا يغبني ١_

 هللا لوسر اي :هل ليقف املا برش لقأ مسدلا لكأ اذإ نا لِي للا لوسر

 :ىرخأ ةياور يفو .”يماعطل أرمأ وه :لاق ءهاملا برش لقتل كنا ُهيِلَي
 .لصفلا يغبتيف .'"ءادلا جيهي مسدلا رثأ ىلع هاملا برش

 ءاج دقف «سأرلاو ةبقرلاو ناعارذلا ينعي ميداقملا محللا لضفأ ل"

 يبلا نأ :ةياور يفو ؛عارذلا هبجعي ناك يي للا لوسر نأ تاياور ةدع يف

 نعو ,””لابملا نم اهبرقل كرولا هركيو فتكلاو عارذلا بحي ناك 2
 ميداقملا نإف ريخآملا رتشت الو ,ميداقملا محللا نم انل رتشا :لاق اكل اضرلا

 © ىذألا نم دعبأو ىعرملا نم برقأ

 .محللا رايتخا ين ةيفاك نيزاوم انيطعت ةلعلا هذه لعلو

 ماعنألا ةميهب موحل

 عنغلا محل
 محل نأ رابخالا ةماع نم الفتسملاو ,زعاملاو نأضلا ىلع قلطي منغلا

 .رقبلا محلو لبإلا محل نم لضفأ يأ ,ءارمحلا موحللا لضفا وه منغلا
 .ناضلا محل مئغلا محل لضفاو

 17ج 285 :نساحغا 2

 16ج 085 :نساحلا -'

 400ج 210“ :نساحغا ”ح 00؟تاجردلا رئاصب مم :ةيفاكلا -
 313 !ينتوارلا تاوعد -'



 اة ..... ةعفانلا ةيناويحلا ةيذغألا

 .. ًائيش هيش لك نم راتخا لجو زعع هللا نإ :ُلْفي للا لوسر لاق

 ."”ناضلا منغلا نم راتخاو

 (فورخلا) نأضلا محل

 وه نأضلا نأل ؛هنم لضفأ سيلو ءارمحلا موححللا لضفأ وه اذه

 .ليعامسإ هب ىلاعتو هناحبس هللا ىدف يذلا

 نع حيحصلا يفف «كلذب لالدتسالاب اذكو هليضفتب ةجاع تاياورلاو
 محل نولكاي ال ينيب لهأ نإ ةننقف نسحلا يبال تلق :لاق دعس نب دعس

 ؛عاجوالاو عادصلاو ةرملا جيهي هنإ :نولوقي مهنإ :تلق !؟لو :لقف ,نأضلا

 هب ىدفل نأضلا نم مركأ ًائيش هللا ملع ول :لاق ,كيبل :تلق دعس اي :لاقف

 ."7ليعامس]

 اضرلا دنع نامحللا ركذ :لاق ليعامسإ نب دمحم نع ىرخأ ةياور ينو

 :تلقف انا نسحلا وبأ ىلإ رظنف ءزعاملا محل نم بيطأب محل ام :لاقف انتقل

 .”ليعامسإ اهب ىدفل نأضلا نم بيطأ ةغضم هللا قلخ ول

 نم ةمالسلا ةمالع نمسلا نآل .نيمسلا يتفلا وه ناضلا لضفأو

 ءيسر «بلاغلا يف ًاضيرم نوكي لوزهملا امنيب ,ةيذغتلا ةدرجو ضارمألا

 ديدقلا ال هنمسأ يتفلا نأضلا نم جيضنلا محللا لك :يور دقف .ةيذغتلا

 ح39 :يئامعنلل ةييفلا -'
 .468ح (78/ :نسامغلا ,؟حالا :1يناكلا -'

 اعقل ةيفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ....... 5 ا دي

 يأ .جضنلا طارتشا فيضتو هانركذ ام لك ةيآ يهف «””رقبلاو روزججلا الو

 .جضنلا عيرس ناكو ًاديج ًاخبط ًاحنوبطم نوكي نأ

 زعاملا محلل

 لضفي دق لب ناضلا محل دعب ةيناثلا ةبترملا يف زعاملا محلا ىيجي دق

 نع لثس :ةكتعلهلا دبع ابأ نأ ليشدب ,ىئنألا ناضلا ىلع ركذلا زعاملا

 نإو .يلإ بحأ وهف ًاركذ زعاملا ناك نإ :للق ؟زعاملا مأ كيلإ بحأ ةجعنلا

 دقو ةيحضالا يف اذه نركي دقو ؛” يلإ بحأ ةجعنلاف ىشنأ زعاملا ناك

 هللا قلخ ول مهلوق نم امهنيب ةمزالملا راعشتسا ناكمإل ؛ةيذغتلا ىلإ يرسي
 مامإلا حيجرت نأ كلذ نم ملعي دقف ؛ليعامإ هب ىدفل نأضلا نسم بيطأ

 .هتيبيطال ءادفلا يف ركذلا زعاملا

 نم بيطلا يف ناضلا محل دعب زعاملا محل ئيجم رعشتسي دقو امك

 .اذه نعام لا ىلع ناضلا محلل ةلضفملا ةراملا تاياورلا

 .يتايس امك ناريزح يف زعاملا مخل لكاب ةيصوتلا تدرو دقو

 زعاملا محل ليضفت ىلع انركذ ام ءيش ةئالد مدع فاصنإلا نكلو

 ناضلا ىلع ىتح ءادفلاو ةيحضتلا يف ةمدقم لبإلا نأل لبإلا موحل ىلع

 .رظحلا يفن ىلع لمحي نأ الإ اهلكأب رمألا درو دقو ؛مولعم وه امك

 كردتسمو ,ةحابملا ةممطألا باوبأ نم 1؟باب 77 :1/لئاسولا رظناو ,34 :يدنوارلا تاوعد 0
 فحابملا ةمعطالا باوبأ نم ١1باب 714 :11لئاسولا

 مج 440 14 يقاكلا د



 119 ةمئانلا ةيئاويحلا ةيذغألا

 لبالا محل
 ) نآرقلا يف هلكأ ركذ دقو ,منغلا محل دعب ةبترملا يف لبإلا محل يتأي

 نم هبحو هلكأ نأ تاياورلا ضعب يفو ؛”4 َنوُنكأَي اهنِمَو مكوك انيق

 ”'للو ىلع كلذ هللا مرحف هسفن ىلع ليئارسإ همرح دقو ةيسفينحلا مامت

 .عفانمو دئاوف هلكأ يفو تابيطلا نم هنكلو

 ال هنإف «لبإلا موحل لكأب مكيلع :الَي هللا لرسر نسع ثيدحلا ينو

 مامت نم :ةياور يفو ,”لا ءادعأ درهيلل فلاغ نمزم لك الإ اهموحل لكي
 روزجللا محل لكأ :يور هنأ اهنم دئاوف هلو ءروزجلا محل بح مالسإلا بح

 ."”مرقلاب بهذي

 رقبلا محل

 هنأب تاياورلا نم ريثك يف ريبعتلا درو ىتح ةللحملا موحللا أوسأ وهو

 اهئبلو ءافش اهنمسو ءاد رقبلا محل :ُلَْي هللا لوسر نع يورملا اهنم ءءاد

 يفو ,”"ءاد رقبلا موحل :لاق تكا نينمؤملا ريمأ نع يورملا اهنمو «”ءاود

 الا سيلا

 316 ؟راحبلا -*

 ل4 :ةراحبلا -'

 .494 :نساحللا -'

 39/ :يرفغتسملل يي يبنلا بط :00ح 11١ :؟مالسإلا مئاعد -*

 453ج 435 :نساحلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ........-..-....... ا ا

 .ءافش اهنومسو ءءاود رقبلا نابلأ :لق انَكا هللا دبع يبأ نع ةربتعم ةياور

 َءآَج نأ ) نآرقلا يف ركذ دقو لوكأم وهف كلذ عمو .”"ءاد اهموحلو

 لجعلا نيبو ةريبكلا ةرقبلا نيب ضعبلا لصف دقو .” «ٍذييَح لُجِعب

 نيب يوشملا وه ةيآلا يف ذينحلاو ,ريغصلا ركذلا ةرقبلا دلو وه يذلا

 .ةجوزللا هنم ببصتيل كلذ هب لعفي امنإو .نيرجح

 ؛دئاوف ةماع ةروصب رقبلا محل لكأل تركذ دق رابخالا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ضايبلل عفني ١_

 نم نوقلي ام افلا ىسرم ىلإ اوكش ليئارسإ ينب نأ رابخأ ةدع يف ءاج
 مهرم :هيلإ لجو زع هللا ىحوأف لجو زع هللا ىلإ كلذ اكشف .ضايبلا

 بهذي رقبلا محل قرم :نكق هللا دبع يبأ نعو ,قلسلاب رقبلا مح نوسلكأي

 .7ضايبلاب

 حضولل عفني _"
 .""حضولل رقبلا محل قرمو قيوسلا :لق اهنا ميهارب| يبأ نع
 صربلا *

 ماذجلا 4

 ,5حاكا ةيفاكلا -'

 14 درع -*

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 14باب 58 :17لئاسولا رظنا -"

 حالا ةيفاكلا -'



 ا : ............ ةعقانلا ةيناويمحلا ةيدغألا

 هنع هللا بهذأ ,رقبلا محلب ًاقرم لكأ نم تقف لوألا نسحلا يبأ نع

 ."ماذجلاو صربلا

 لوسرلا بط يف ةسارد انباتك يف روكذم ضارمألا هذه نيس قرفلاو

 .عجارف .ةيدلحجلا ضارمألا لصف صاخلا جالعلا ياي فطصملا

 سوماجملا محل

 يبأ نع حيحص دئسب يورملا اهنمو .هب سأب ال هنأ رابخألا يفف

 .اهثرمس لكأو اهنابلا برشو سيماوجلا موحل لسكأب سأب ال :ةهتقا نسحلا

 نب بويأ نع يشايعلا اهيوري ةثلاث ةحيحص يفو :ىرخأ ةحيحص اهلئمو
 هتملعأو سوماجلا نع اهنا ثلاثلا نسحلا ابأ تلأس :لاق جارد نب حون

 ْنِيَو ) 'هللا لوق تعم ام وأ :لقف ؛خسم هنإ :نولرقي قارعلا لها نأ

 نسحلا يبا ىلإ تبتك :يسئايعلا لاق 4 نأ هَبْلا تربو تثأ ليإلا
 ,سوماجلا يف بويأ هب ينثدح امع هلأسأ ناسارخ نم يمدقم دعب دهب

 "كل لاق ام وه :بتكف

 ةيشحولا تانااويحللا مون
 نب يلع ىور دقف ؛عابسلا نم نكي ملو بان هل سيل ام اهنم للحملاو

 لع يبلا نع ءةيآلا « جوزأ ةين و :لاعت هلوق ريسفت يف ميهاربإ

 2164 اةملالا بط -'

 رةحشبلا ةمعطالا باوبأ نم 7١ باب 76 :21لئاسولا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .-.........- ا ا

 ٍرْغَمْلآ يو ١) يلبجلاو يلهألا ىنع م ِنيْنأ ٍنَأّضلآ سي ج :لق هنا

 ىنع نَا ربو ) يلبجلا يشحولاو يلهالا ىنعو 4 يل
 ,بارعلاو يتاخبلا ينعي 4 ِنْيتْنأ إلا َنِمَو ه ؛يلبحلا يشحولاو يلهألا

 ."ا اهلحأ هنهف

 رقبلا موحل ىلاعتو كرابت هللا لحأو :هلوق ةتقق اضرلا نع يور دقو

 اهريغو يشحولا رقبلا ليلحتو ءاهدوجو ناكمإو اهترثكل منغلاو لبالاو
 الو مرح الو هرركم ريغ اهاذغ نأل للحما شحولا نم لكؤي ام فانصأ نم

 ,"'هيوشت اهقلخ يف الو سنإلاب ةرضم الو ضعبب اهضعب ةرضم يه

 _ ريبماحيلا صوصخ يف دروو ؛اهعاونأب لازغلا وه اهلضفأ لعلو
 دعس نع ةياور _ بعش ثالث هنرق بنذلا ريصق لبإلا نم عون يهو
 تبمهذف ؟وه امو :لاقف ؛صماللا نع التكل اضرلا تلأس :لاق دعس نسب

 لدرتملاو لخلاب هنولكأت سيلأ :لاق .ىلب :تلق ؟ريماحيلا سيلا :لاقف .هفصأ

 هلكأ يف طرتشا النقل هناكف ,””هب سأب ال :لاق .ىلب :تلق ؟رازسإلاو

 .هيلإ لياوتلا ضعب ةفاضإ هراضم نم ةمالسلاو

 هنأشب فقوتي ام اهقيرط يف سيل ةياور يف درو دقف ؛شحولا رمح اأو

 نسحلا يبأ ىلإ تبتك :لاق دمحم نب رضن نع لهس هيف رمألاو لهس ىوس

 384 ,145 :مامنألا ةروس ةيآلاو .؟94:1يمقلا ريسفن 1

 8 ”ةهئاضرلا رابخأ نويع ,548 :عنارشلا للع -

 10 ح 106 :نساحلا س



 ا د 55539 ... ةعفانلا ةيئاويحلا ةيذغالا

 هكرتو ؛ةيشحو اهلكأ زوجي :بتكف :ةيشحولا رمحلا مول نع هلأسأ اقل

 .”لضفأ يددع

 مارحم تسيل رمحلاف الإو ءاهلكأ يف ررضلا دوجول الإ كرتلا اذهامو

 .”روهظلا ءانف نود ةلوليحلل اهلكأ اورظح امنإو

 كلا

010 

 اهلثم تجرخأ محش ةمقل لكأ نم :رابخأ ةدع يف يور دسقف .ءارد رابخالا

 لك نم ؛محشلا عاونأ لك لمشت ةقلطم رظنلا ئداب يف يهو ؛””ءادلا نم

 «لاق ةرارز ةياور يهو .هددحت ةياور كانه نكلو ؛محللا ةلوكأملا تاناويحلا

 ةمحش يأ ءادلا نم اهلثم جرخُت يتلا ةمحشلا :نلا هللا دبع يبال تلق

 ."كلبق دحأ ةرارز اي اهنع ينلأس امو .رقبلا ةمحش يه :لاق ؟يه

 بق » تابيطلاب هنع ربع هنإف محشلا عفن ىلع نآرقلا لديو

 .موحشلا مرح دقو ,” مب مك نلجأ تَبْيَط ْمِهَلَع اَتْسْرَح اوُداَه تريلا

 .1ح#3 :ةيفاكلا -'

 39 باب 544 :17لئاسولا كردتسمو ,ةحابلا ةمعطألا باوبأ نم ١4 باب 1 :97لئاسولا رظنا -'

 .ةحابلا ةمعطألا باوبأ نم

 ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم ١6 باب 18 :3/لئاسولا رظنا -"

 لاسولا كردتسمو ,ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 16 باي 14:9لئاسولا رظناو :7ح789 :1يناكلا -'

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 1 باب 585

 اه : ءاسنلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ةلوكأملا رويطلا موحل
 بلت هل سيلو ةيصيص وأ ةلصوح وأ ةصناق هل ناك ام اهنم لوكألاف

 ابلاغ فدي وهف راط اذإو ,فيجلا لكأي الو

 يهز قاشلاو ماعنالا محل نم لضفأ رويطلا مسحل نإف ةيلك ةروصسو

 :يتالاك بيترتر لضافت اهنيب ًاضيأ
 مامحلا ١

 ًاضهان ًاخرف ناك اذإ ًاصرصخ يلهالا مامحلا محل ره محللا بيطأ
 بيطأ :لاقف ريطلا محل دنع ركذ هنأ ةنكلا نينمؤملا ريمأ نع يور دسقف

 نيأ :ىرخأ ةياور يلو ,”اهتوق لضفب ةعيبر نم ةلتف هتذغ خرف محل محللا
 ."اهئوق لضفب ةعيبر نم ةأرما اهتبر نيضهان نيخرف نع تنأ

 نأ داك وأ ضهن دق مامح خرف محل نامحللا بيطأ نإ :ثلاث ينو
 9 ضهني

 ةاتف وأ بحلا لكاب امنإو ءيش لك لكأي ال يلهالا مامحلا نأ فورعملاو

 معطلا سيل بيطأ هلوقب دارلاف ؛ثئابخلا الو تارذعلا لكاي الو زبحلا

 .ندبلل هتيوقتو هررض مدعو هعفن لب .ةمرهزلاو رفزلا نم هرلخو طقف
 جاجدلا "

 5001م 9 :19لئاسولا حال :6نساحغلا -'

 2009١70 219 :لئاسولا ع5 :ةيفاكلا -'
 ١513ج :10لئاسولا ,؟ح 1507 :1يناكلا 60018 ؛؟نساهفا -*



 ........ ةعفاتلا ةيئاويحلا ةيدغألا

 تاتابنلا ىلع ىذغتيو ءايشألا نم ريثكلا لكأي هعبطب جاجدلا

 فيحلاو لبازملاو تاراذقلا نع هزنتي الو دودلاو تارشحلاو موحللاو

 درو دقو هوركم وه لب .ًابوغرم الو ابسانم همحل نوكي الف ,ةرذعلا ىتحو

 تاراذعلاو تاراذقلا هلكأ ىلإ ةراشإ ,ريطلا ريزانخ جاجنلا نأ رابحخالا يف

 تركذ دقف اذلو ءلح لك ىلع محللا بيطأب ره امف .ريزنخلا لثم

 ريمأ لاقف ؛جاجدلا محل نامحللا بيطأ :رمع لاقف رمع يلي نيب نامحللا

 دق خرف محل نامحللا بيطأ نإو ءريطلا ريزانخ كلذ نإ الك :ةفنكل نينمؤملا

 ."”ضهني نأ داك رأ ضهن

 الو جاجدلا محل بيط مدع ينعي ال بيطأ مامحلا محل نوكف كلذ عمو

 ,"”جفولافلاو جاجدلا لكأي ناك لدي هللا لوسر نأ يور دقف .هعفن مدع

 .يقارلا لكألا نم هنوك نع ةيانك رهو

 لكأ يناذآ دقل :ةققلا للا دبع وبأ لاق دقف رقم جاجدلا محل نأ امك

 ."”يسفن ّيلإ تعجرف تيوشف ةجاجدب ترمأ ةديمح نأ ىتح تيزلاو لخلا

 ةهارك وأ مامحلا محل حيجرت يف ةدراولا تافصاوملا نم دافتسي دقو

 لكأي كرثي ملو بحلا لثم معطأو هؤاذغ ٌددحت اذإ جاجدلا نأ .جاجنلا محل

 .مامحلا نع لقي ال ابيط همحل نوكي دق تاراذقلا

 -090/ح 408 :نساحلا :1ح 87 :3يفاكلا -'

 .5ج ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 17 باب 7١ :!9لئاسولا :170 :!نايبلا مج -'

 1108ج هك ائاسرلا ,68ح750 :4يناكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ........ : 7

 "رولا"

 محل هبشني همحل نأ يأ ,”ريطلا سوساج زولا نأ :ربسخلا يف هاج
 .ههابشأو طبلا لمشي ام زولاب دارملاو ,لقثلاو نوللاو ةءادرلا يف سوماجلا

 ليز جابقلا 4

 نع يور دقف «ءاقاس تفعض نملو ىمحلا هتباصأ نمل عفان جابقلا محلو

 يوقي هنإف ؛جابقلا محل مومحملا ارسعطأ :لاق اانكا لوألا نسحلا يبأ

 ."ًادرط ىمحلا درطيو نيقاسلا

 9 ةلطقلا 5

 يلع نع يور دقف ناقريلا بحاصل عفان وهو دومحم ةأطقلا محل لكأ

 كرابم هنإ :لاقف ,ةطقب ينأف انقل رفعج يبأ عم تيدغت :لاق رايزهم نب
 ,”هعفني هنإف هل ىوشي ناقربلا بحاص معطي نأرم أي ناكر هبجعي يبأ ناكو

 ©” جاردلا

 .جاردلا محل لكأيلف هظيغ (لقي) زفي نأ ءّرس نم :ُْيِيَي هللا لوسر لاق

 .”لتقي :ةياور فو

 .زاغ .يباغرم ةيسرافلاب زولا -'
 .4/8ح 214 :نساحغا ؛1ح.3987 :1يفاكلا -'

 .كببك برعم وه جبق نإ لب .ةيسرافلاب كبك هل لفي ينلا ره جبقلا ,جابقلا د
 5351ج 17 :19لئاسولا ,؛ح87 :3يفاكلا -'

 .رقرف اياب نيدايصلا ضعب هيمسيو هراوخكتم هدورفسا غرم :ةيسرافلاب ةطقلا -“
 هج ”ينلكلا -'
 .ضاببو داوسب طقرأ لجحلاب هيبش رئاط:جاردلا 2

 500ج 2198 :نساحلا :”ح 07 21يفاكلا 3



 ...........ب ةعقاتلا ةيئاويحلا ةيذغألا

 هريغو محللا نم ةلومعملا ةمعطألا

 نبللاب محللا

 نم فرعن اميف لقأ ال بيلحلاب محللا خبط فولأملا نم سيل

 فعضو ماعلا فعضلا جالعل ءاود لضفا هّدعت رابخألا نكلو .نادلبلا

 امل فنا حون يبنلا نامز ىلإ مجري هخيراتو «ءايبنألا قرم هنأب هفصئو ءبلقلا

 امهنإف نبللاب محللا خبطا هل ليقف ,فعضلا ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اكسث

 .مسجلا نادشي

 فعضلا هللا ىلإ يلبق ين اكش :لق !اذيَي ينلا نع رمخآ ثيدح يفو

 ةوقلا تلعج ينإف نيللاو محللا خبطا نأ هيلإ هللا ىحوأف .هندب يف

 .ةرتاوتم ىنعملا اذهب تاياورلاو ءامهيف ةكربلاو

 وأ هبلق نم فعض هباصأ نم :لق الن هللا دبع يبأ نع ةياور يفو

 صرصخ لجل نأضلا محلب ديقتلا لعلو «نبللاب نأضلا محل لكأيلف هندب
 .امهيف ةكربو ءافش تلعج دق ينإف :رخآ لقن يفو :بلقلا ةوق

 فيضلا جالعل لوألا ءاودلا وه '”نيللاب محللا نوكي كلذبو

 عفني دقف هروصقو هفعض جلاعي بلقلا ةيودأ نم دحاو ًاسغيأ وهو .نهرلاو

 .قورعلا دادسنا لثمل ىتح

 نم ١باب 75١ :17لئاسولا كردتسمو .ةحايملا ةمعطألا باوبأ نم 86باب 4* :1!لئاسرلا رظنا -'

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ

 141ج 438 :نساغا -'



 رمملا لوطو ةحصلا ......-.....--...-...-.

 نادشيو ,محللا ناتبني نبللاو محللا» :لاق هنأ وكي هللا لوسر نسعو

 لصحي دق اذهو لوزهملا نانمسي اهنأ يأ ىرخأ ةدئاف يهف ""ةمظعلا

 هنآل ,نيللاب محللا خبط نود نم ةنح ىلع امهنم دحاو لك لكأب ىتح

 يضرأب سيل :لاقن ؟لكأت ام :لاقف ًانيمس ًالجر ىأر يي هللا لوسر نأ يور

 ."!نيمحللا نيب تعمج :لاقف ءنبللاو محللا لكآ امنإو بح
 لاح هلاحو نيتوربلا ىلع بيلحلا ءاوتحا مولعلا مدقت فشك دقو

 نم رثكأ لبق يَ ميركلا يبنلا هب ريخأ دق ٌرمأ ؛ةيحلنلا هذه نم محللا

 .”ماع ةئامعبرأو فلأ

 محللاب ديرثلا
 محللا خبطي نأب ؛محللاو زبخلاو ءاملا يه بلاغلا يف ديرثلا تانوكم

 .هريغ وأ سبايلا زبخلا هيف رسكي مث نمو ءاملا يف
 يرثلاو درثلا يف يتمأل كراب مهللا :لاق تي هللا لوسر نأ يور دسقف

 "ربك ام ديرثلاو رغص ام درثلا :رفعج لق

 .”ةكرب ديرثلا :ٌْيْيَي ينلا نعو

 011ج 140 :؟مالسإلا مئاعد هل

 33 :يدنوارلا تاوعد -'

 14 باب 700 :11لئاسولا كردتسمو ,ةحايملا ةمعطالا باوبأ نم 19 باب 1١ 0لئاسولا رظنا -"
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم

 .ه2ح 21١ :نساحللا ”ح3701 :1يفاكلا م

 .هلج 17١ :نسالا ح00 :1يقاكلا -*



 .... ةعقاتلا ةيناويحلا ةيذغالا

 مهتباصأ امنيح هموقل فانم دبع نب مشاه هعنص يذلا وه اذهو

 رخنو اكعكو ةعك اهلمحو ماشلا ىلإ ًاريع ثعب هنإف اهئاه يمس هلجالو ةعاجم

 نول نم لوأ :ربتعملا ربخلا يفو .ديرشلا سانلا معطأو اهخبطو ًاررزج

 :ةلهكل هللا دبع يبأ نع ةياور يفو .”مشاه ديرتلا مشه نم لّوأو .ميهاربإ

 عم ناك ام لوألا نأ وه مشهلاو درثلا نيب قرفلاو ."”برعلا ماعط ديرشلا

 .سبايلا زبخلا عم يناثلاو نيللا زبخلا

 1 سوؤرلا
 سوؤر اصوصخ ؛سرؤرلا ره مايألا هذه ةجابلاب ىمست يتلاب دارملا

 :لاق ةلفقلا هللا دبع يبأ نع تسرد نع يور دقف حودمم اهلكأو ,منغلا

 ىعرملا نم برقأو ,ةاكذلا عضوم سأرلا :لاقف ءءاشلا نم سرزرلا انركذ

 .”ىخذالا نم دعبأو

 يف ءاج دقف ,قيوسلا نم ًائيش ذخايلف سوؤرلا نم ناسنإلا رشكا اذإو

 "قواد وهو سوؤرلا مضهي قيوسلا :ربخلا

 ةسيرفا

 امه وأ ريعشلا وأ ةطنحلا وه ناك ءاوس _ بحلا نم ةسيرهلا عنصت'

 رهظلل ًاصوصخو ماع وقمو ذيذل ماعط وهف اعم ناخبطي ,محللاو _ أعم

 97ج 47١ :نساهفا ,1حاا/ ةيفاكلا -'

 419 ةيفاكلا ,40ح 45+ ؛نساغلا -'

 104 :نساغلا .«ح 716 :1يناكلا -*

 ,236 :قالبخألا مراكم -'



 رمعلا لوطو ةحصلأ

 ةدابعلل طشنيو عامجلا ديزيو رهظلا عجو حلاعُيو

 ؛يحرلاب لمع امب يهو .اهدئاوف نايبو اهحدمب تاياورلا ترفاوت دقو
 لكاب هرماف عامجلا ةلقو فعضلا هللا ىلإ اكش ءايبنالا نم ًايبن نأ اهساسأو

 ةسيرهلا

 بحلا لكاب هرمأف رهظلا عجو هبر ىلإ اكش هي هللا لوسر نأ يورو
 .ةسيرفلا ينعي محللا عم

 يرهظ دتشيل ةسيرفلا لكأب ينرمأف ليث بج يناتأ :لاق يي هنأ يورو
 .يبر ةدابع ىلع اهب ىوقاو

 اميف هيْيَي هللا لوسر فيك :لاقف ةصفح ىلع لخخد رمع نأ ةياور ينو
 ا هيبنل هللا فنأف ,لاجرلا نم لسجر الإ وه ام :تلاقف ؟لاجرسلا هيسف

 عضب هعضب يف دازف اهلكأف ةنجلا لبنس نم ةسيره اهيف ةفحص هيلإ لزناف
 .ًالجر نيعبرأ

 هللا نإ :لاق فا هللا دبع يبأ نع كلذ نم رثكأ لصفت ةياور كانهو

 يف تسرغ «ةنجلا سياره نم ةسيرم هيي هللا لوسر ىلإ ىدهأ لجو زع
 هتوق يف تادزف هي هللا لوسر اهلكأف .نيعلا روح اهتكرضفو ةنمجلا ضاير
 يبن هبب ّرسي نأ لجو زع هللا دارأ ءيش كلذو الجر نيعبرأ عضب

 :لاقف ؛ةطنح هيلعو ًالمج ىأر ُةيََْي هللا لوسر نأ لقتي ام فيرظ نسو

 .”ةسيرطلا يشم

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 78باب 44 :1/لئاسولاو .4 - ح56 :1يفاكلا سك

 188 :!بوشآ رهش نبال بقاتملا -'



 د .... ةعقانلا ةيناويحلا ةيذغألا

 محللا هلم

 ةمئالاو ليَ للا لوسر ناك دقو ًاقرم ىمسيو ءالاب خبطي محللا

 رثكاف أردق تخبط اذإ :لوقي لي ينلا ناكو .هنومعطُيو هنومعطُي ل

 دحأ قرملا نال هاهقرم نم اوباصأ اهمحل نم كناريج بصي مل نإو ءاهقرم

 ”نيمحللا

 محللا ةئئاف نع لقت الو «قرملا يف ريصت محللا ةدئاف نأ ينعي اذهو

 ةئدب لك نم رمأ هيده رحم املل هاي هللا لوسر نأ ةغيقلا يلع نع يورو

 ينرمأو «قرملا نم اسحو .تلكأف ينرمأو اهنم لكأف تخبطف ةعطقب

 لكأ دقف قرملا نم اسح نم :لاقو .هيده يف ينكرشأ ناكو ههنم توسحف

 اورغص :لق هلي هللا لوسر لزنم محللا لخد اذإ هنأ :يورو''محللا نم

 مظعاو هجاضنإل عرسأ هنإف ناريجلا يف اومسقأف قرملا اورثكو عطقلا

 9ةتكربل

 نم ءيش هعم لعجيو ءاملاب محللا خبطي نأب مويلا فورعملا قرملاو

 هب رمأي ُةَي ناكو .ًافورعم ُهْإََي يبلا نامز ناك دقو ,بوبسحلا وأ رضسحلا

 لختا اذإ :ُيَي هللا لوسر لاق ,لاق نقلا يلع نب نيسحلا نع يور دقف

 ؟لقعلا يفو غامدلا يف ديزي هنإف ءابدلا نم هيف رثكيلف قرم مكدحأ

 061ج 154 :؟مالسإلا مئاعد -'

 257 :!مالسإلا مئاعد -'

 7 حالم ة؟راحبلا -"

 .59/ 3؟راحبلاو :14 :يرفغتسملل للي ينلا بط رظناو .118 :قالخالا مراكم -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠ هميم

 رم دقو ؛زبخلا هيف رسك اذإ محللا لم ىلع قلطت ديرثلا ةملك تناكو

 اهلمحو ماشلا ىلإ ًاريع ثعبف ةعاجم هموق باصأ فانم دبع نب مئاه نأ

 .مالكلا يتأيسو ديرثلا سانلا معطأو اهخبطو ًاروزج رحنو ًاكعكو ةعك

 بابكلا

 وهف .ءام ريغ نم ىهطيو رانلا ىلع محللا ىوشي نأ وهو .بابكلا

 لاق لاق ركب نب ىسوم نع ,فعضلا نم يوقيو ضارمألا ضسعب جلاعي
 لك :لاقف .ينباصأ كعو :تلق .ًارفصم كارأ يلام :ةنقلا نسحلا وبأ يل
 ملا :يل لاقن .ارفصم يلاح ىلع انأو ةعمج دعب ينآر مث .هتلكأف محلا
 ؟هلكأت فيك :لاق ,ينترمأ ذنم هريغ تلكأ ام :تلقف !؟محللا لكاب كرمآ

 ةعمج دعب يناعدف ّيلإ لسرأ مث ,هتلكاف بابك هلك ءال :لاق .ًاخيبط :تلق

 "معن نآلا :لاقف ءيهجو يف داع دق مدلا اذإف

 اهنم تفعض ةلكش ةئيدلاب تيكتشا :لاق ىسوم نأ :ىرخأ ةياور يفو
 لك :يل لاقف ,معن :تلق .ًافيعض كارأ يل لاقف ةةنقا نسحلا ابأ تيناف
 "تل ربف هتلكأف ,بابكلا

 بابكلا لكأ :َِيِِر امهدحأو اكل قداصلا نع نيرسخآ نيربصخ ينو

 .؟حالف 3يفاكلا -'

 .600ح 430 :نساغلا ح18 :ةيفاكلا -'

 ,101ح 438 :نساحغا :؛ح76 :ةيقاكلا ل



 هال ا و م ......... ةعفانلا ةيناويحلا ةيذغألا

 بلاغلاو :رانلا ىلع ىوشيو محللا عطقي نأ وه بابكلاب دوصقملاو

 رانلا ىلع هيوش مث نمو خيس ىلع هعضو مث نمو همرف وه مايألا هذه
 .محفلا ًاصرصخ

 ديدش عوج لي يبلا باصأ :هلوق 8:8 نينمؤملا ريمأ نع يور دقو

 تاه يلع اي يك يبنلا يل لاقف انتل يلع لاق , عي ةمطاف لزنم يف رهو
 ."”يوشم محلو زبخ اهيلعو ةنئاملا تمدقف .ةلئاملا

 نمسلاب محللا

 محللاو ؛ضخملاب نبللا نم جرختسملا يأ رحلا نهد وه نمسلا
 مرف ءاوس محللا ىلقب وأ نمسلا هل فاضيو محللا خبطي نأ وه نمسلاب

 .نمسلاب يلق اذإ يماشلا بابككلا هيف لخخدسي ؛نمسسلاب _ مري مل وأ
 .اهلكاب رومأملا رابخألا يف ةدراولا ةيذغالا نم اذه .ملسأ ىلرالا ةقيرطلاو

 نمسلاو محللا نع هكا رفعج ابأ انلأس لاق دوراجلا يبأ نع يور دقف

 ."ينمعطأو لك :لاق .ًاعيمج ناطلخي

 تيزلاب محللا
 ؛لاق رباج نب ليعامسإ نع يور دقف ءرابخألا يف ركذ هل امم رخآلا اذهو

 تيزب اعدف محلو ديرثب يتأف .ةدئالاب اعدف 8 هللا دبع يبأ دنع تنك

 ."هعم تلكأف محللا ىلع هبصق

 .4ج 441 :نيدلا لمك -'

 مج 6٠6 :؟نساحغلا -'

 88 408 :5نساحلا
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 ضييبلاب محللا

 رمأو رابخألا يف درو امئ اعم امهخبطو ضيبلاو محللا نيب عمجلا
 .لسنلا ةلق هللا ىلإ اكش ءايبنألا نم ايبن نأ يور دقف ؛لسنلا ةدايزل هلكأب

 محللا :ٌْقي هللا لوسر نع ثيدحلا يفو ,ضيبلاب محللا لك هل لاقف

 ,"”هبلا يف ديزي ضييبلاب

 تيزلاو لخلاو محللا
 ًامحلو ًاتيزو ًالخ هباحصأ ضعب ىلإ مّدق هنأ تكلا هللا دبع يبأ نعو

 لخلا يف هسمغيو محللا نم فتني نكت لعجف ,لجرلا هعم لكاف ًادراب
 لاق !؟محللا عم اخبط اله كادن تلعج :لجرلا لاقف .هلكأيو تيزلاو

 .7 85, ءايبنألا ماعطو انماعط اذه :الكتقل

 (قرملا) جابكسلا

 :لاق ماحشلا ديز نع حيحص دنسب يور دقف ؛لخلا قرم وه جابكسلا

 رهاظلاو ,"”رقبلا محلب ًاجابكس لكأي وهو اهلل هللا دبع يبأ ىلع تلخد
 خبط وه دارملا نوكي دقو .هيلإ لخلا ةفاضإو ءاملاب محللا خبط وه دارملا نأ

 اهلكأي ناك يتلا ةبكرملا ةمعطألا ركذ مهملاو ديعب وهو .لفلب محللا

 .اهيلع فوقولا ىلإ داشرإلاو قير ةمئالا

 010ج 0 :نساحللا حك :ةيفاكلا -'

 145 :؟مالسإلا مئاعد -'

 018 ةملا :نساغنا .:ح1::518يناكلا -"

 ح54 ةيناكلا '



 ةعقانلا ةيئاويحلا ةيدهألا

 جابرانلا
 فاضيو محللا خبطي نأ يأ ,نامرلا بح نم ذختي ماعط جابرانلا

 «ناجنسفلا هبشي وهو .هنم لومعملا برلا وأ نوحطملا نامرلا بح هيلإ

 رفعج نعو ,ةجابرانلا هيي للا لوسر ىلإ ماعطلا بحاأ ناك :ثيدحلا يفف

 .ةبيبزلاو ةجلبرانلا ناولالا نم يهتشي ناك هنأ ةنكا دمحم نب

 اهيف ةريدقب تكا هللا دبع يبأ ىلإ تلسرأ :لاق ديلولا نب دمحم نسعو

 مث ,ةثالث وأ نيترم اهب يتأف يلع اهتبقب اوسبحا :لاق مث اهنم لكأف جابران

 دافتسي دقو يلع اهتدسفأ كحيو :لاقف اهب هاتأو ءام اهيف بص مالغلا نإ

 ,”هيلإ ءاملا ةفاضإ نسحي الف جضنو لمع اذإ قرملا نأ هنم

 ضيبلا

 لعلو ,محللاو ضيبلا نيب كارتشا هجو كانه نأ رابخألا نم دافتسملا

 نإف اذلو «تانيماتيفلا ضعبو نيتوربلا ىلع امهامتشا وه كارتشالا هجو

 !ريخلا يفف ,محللا نم لقأ نوكي دق هررضو ءمحللا نع ينغي دف ضيبلا

 ."”محللا مرقب بهذي فيفخ هنإ امأ:لاقف ضيبلا ركذ ةانكلا هللا دبع ابأ نأ

 ,”محللا ةلئاغ هل سيلو ةدايز ةياور يفو محللا لكأ ةرهش وه مرقلاو

 151 باب 705 :17لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 77 باب 4:37 لئاسولا رظنا -'

 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم

 011ج ال1 :نساغأ ,1ح 706 :ةيفاكلا -'

 ت11 املا :نساحغل .؟ح 714 3يفاكلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ررض هيف سيل نكلو محلل ندبلا ةجاحو محللا ةرهش بهذي وهف

 محللا

 لكأ نإف ؛لسنلا ةلق جالع وهو ,بناجلا اذه ىلع دكؤت رابسخألاو

 ىلإ اكش ءايبنالا نم ًايبن ّنأ :رابخأ ةدع يف ءاج دقف ؛لسنلا يف ديزي محللا

 رثكف اولعفف ضيبلا لكأي نأ هرمأف دلولا ةلق أ هتمأ يف لسنلا لق هللا
 ."مهيف لسنلا

 : تايصوت

 :ةلفقلا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفن .هضايب نم فخأ ضيسبلا راغص ١_

 ةياور يف نكلو «فورعملا وه اذهو ”ليقث ضايبلاو فيفخ ضيبلا خم

 نومعزي ًأسانأ نإ :ةفقلا هلل دبع يبل تلق لق نيعأ نب نارمح نع ىرسخأ
 :تلقف ؟كلذ يف نوبهذي ام ىلإ :لاقف ,ضايبلا نم فخأ ضيبلا ةرفص نأ

 لاقف :ةرفصلا نم بصعلاو مظعلا نأو ؛ضايبلا نم شيرلا نأ نومعزي

 ."اهفخأ شيرلاف :ةنكا هللا دبع ربأ

 نود مهدنتسمو نيعدملا ليلد وه ةياورلا هذه يف دودرملا نأ حضاوو

 الو حيحص ٍدنتسم ريغب مهاوعد نأ لوقلا تكا مامإلا ديري ,رافصلا ةفخ

 .ءايشألا قئاقحب نيفراعلا تيبلا لهأ دنع كلذ ملع امنإو .ملع نع يه

 نم 7«باب 708 :17لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم !ةباب

 .ةحابلا ةمعطألا باوبأ

 ,11 حامل :نساغا ح78 :يلاكلا -'

 016ج اما :نسافا -*



 ..... ةعفاتلا ةيناويحلا ةيلغألا

 ءارمعز ام سكعب يضقي -ءامكح وأ ماكح- نيمعازلا ءالؤه ليلدن الإو

 شيرلا ةفخ نأ مولعمو هفخأ شيرلا نأل فخأ ضايبلا نأ يضقي يأ

 .لوألا ربخلا يفاني الو ؛ةمزالم الف يمضه ضايبلا لقثو ةيئزو

 .ًادنس لضفأ لوألا ةياورلاف كلذ نم نكي امهمو

 نب دمحأ نب يلع نع يور دقن ءماعطلا مضهي ضيبلا رافص _'"

 خم لك :لاق ,ماعطلا يئارمتسا ةلق يك اضرلا ىلإ تركسش:لاق .ميشأ

 "هب تعفتناف تلعفف ؛ضيبلا

 نسحلا يبأ ىلإ لجر اكش دقف ؛لصبلا عم ضيبلا لكاب رمألا درو _'

 ةياور يفو «”لصبلاب ضيبلا لكو هللا رفغتسا :يل لاقن دلولا ةلق ذهبا

 ,هضراوعو ضيبلا ةلئاغ لصبلا ةفاضإ عفرت دقف ,”عامجلا يف ديزي هنأ

 نم يبن اكش هنأ يور دقف ؛,محللا عم ضيببلا لكاب رسالا درو 4

 .هقباس لثم وهو ,"”ضييبلاب محللا لك :لقف ؛لسنلا ةلق هللا ىلإ ءايبنالا

 هنم راثكإلا ضراوع يه بلاغلا يف هرارضأو ضيبلا ضراوع 5

 لكأ ةموادم :ةيبهذلا ةلاسرلا يف هاج دقف ةريثك يهو .هلكأ ةموادمو

 .15؟ :قالألا مراكم -'

 008ج 80 :نساحلا «حا174 :1يفاكلا -'

 يرئشا ينإ كادن ثلعج :لل لاق ننقل هللا دبع يبأ باحصأ ضعب نع ,!46 قالعخألا مراكم -"

 ذخو ,تيزلاب هلقاو ًاراغص هعطقو ًالصب ذخ :لاق نهيلع ىرقتأ ائيش ينمّلعت نأ بسأذ يراوسجلا

 ءهنم لك مث ًاثيش هلقاو تيزلاو لصبلا ىلع هورئاف حلما نم ائيش هيلع رذو ةفحص يف هصقفف ًاضيب
 يلع تردقو الإ اثيش نهنم ديرأ ال تنكف ؛تلعفن !لق

 015ج الملا :نسافغا ح70 :ةيفاكلا -'
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 ريغي هجولا يف نوكي داوس فلكلاو ,هجولا يف فلكلا هنم ضرعي ضيبلا

 يف احايرو لحطلا ثروي هنامدإو ضيبلا لكأ ةرثكو :ةفقلا لاقو .هترشسب

 ,"راهتبالاو وبرلا ثروي قولسملا ضيبلا نم ءالتمالاو .ةدعملا سأر

 .سفنلا عاطقنا وه راهتبالاو

 يف كمسلاو ضيبلا نيب عمجت نأ رذحاو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج _5

 سرفنلا ادلو ناسنإلا فوج يف اعمتجا ىتم امهنإف ءدحاو تسقو يف ةدعملا

 ."”سارضالا عجوو ريساوبلاو جنلوقلاو

 نابلألا

 ,ءاذغ لضفأ لب .نابلالا لضفأ وهو نيلسرملا ماعط .بيلحلا نبللا

 ؛لاق الإ ًابارش برشي الو ًاماعط لكأي نكي مل يتب للا لوسر نا ليلدب
 كراب مهللا :لوقي ناك هنإف نيللا الإ هنم ًاربخ انلدبأو هيف انل كراب مهللا
 نم ائدزو هيف انل

 يبال لجر لق دقن .ًادحأ رضي ال نيللا نأ ىلع ٌرصتو دكؤت رابخالاو
 ءطق رضام هللاو ال :ةهنكل لاقف ,ينرضنف أنبل تسلكأ ينإ :ةللا هللا دبع
 ,"نبللا نم كلذ نأ تننظف .هتلكأ يذلا كرضف هريغ عم هتلكأ كنكلو

 3291 :هةراحبلا ,77 37 :ةيبهذلا :ةلاسرلا -'

 501 :ةةراحبلا 751,37 :ةيبهذلا :ةلاسرلا -'

 1* باب 79/9 :11لئاسرلا كردتسمو .ةحايملا ةمعطألا باوبأ نم 85باب 87 :1!لئاسولا رظنا -
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 45 باب 4ح1777 :يلاكلا 2



 .... ةعفانلا ةيناويحلا ةيدغألا

 لوسر نآل ءاثولم نكي مو الاس ناك اذإ بيلحلا نم فوختلل لام الف

 ةوغرلا نيب ناطيشلا نإف نبللا الإ يتمأ ىلع فاحأ ال: لق كيو لا

 ةوهش ىلع هلكآ ينإ مهللا :لقيلف ,فوخت هدنع ناك نمو .”عرضلاو

 ."'ءرضي م هايإ هللا لوسر

 هنأ :ٌَْي هللا لوسر لاق أدحأ هب صفي ال هنأ بيلحلا صئاصخ نمو

 اًصِلاَح ابل ) :لوقي لجو زع هللا نال 'نيللا برشب صني دحأ سيل

 5 4 َنييِرْشْ اً
 لماك ءاذغ هنأو نبللا يف صقن دوجو مدع رابخألا ةماع نم دافتسملاو

 .رهظلا ءام عفنيو ؛محللا تبنيو ماظعلا يرقي

 محشلا نيتيلكلا وسكيو ةدعملا غبدي هنإف ,رقبلا بيلح ًاصوصخو

 .ماعطلا يهشير

 ةاشلا نبلو «ءادوسلا نبل نم ريخ ءارمحلا ةرقبلا نبل نأ ىوريو

 ,ماعلا جالعلا باتك يف مالكلا انلصف دقو ءارمحلا نم ريخ ءادوسلا

 نيجلا

 ماظعلا يوقي هنأ ريغ بيلحلا صاوتخ هلو .بيلملا تاقتشم نم نبحلا

 ىلإ ةوقلا فرصي هنأ يأ غامدلا مدهي لباقملا يفو بيلحلا نم رثكأ

 516 ٠١: لامعلا زتك (193 :؟ دمحأ دسم -'
 .883ح 44 :نساحملا -'

 203 :لحتلا -؟
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 ههيلإ ندبلاو ماعطلا ةوق فرصيو غامدلل وقم هنإف زوحلا هفالخبر ,ماظعلا

 لب ءارضي مل اعمتجا اذإ نكلو أراض هدحول امهنم دحاو ىلك ناك كلذلو

 نإ :ةياور يو .هل ءاود ال يذلا ءادلا هنأ نيجلا يف يور دقف ءءاود انوكي

 نبجلا :ةياور يفو «"'ءاد اناك اقرتفا نإو .ءاود اناك اعمتجا اذإ نبجلاو زوجا

 دحاو يف ناك اقرئنا نإو .ءافش امهنم دحاو لك يف اعمتجا اذإ زوسجلاو

 ."هرشق يف نيجلا ةرضم نأ :يورر ."”ءاد امهنم

 ماعطلل ئيهيو .ًاعيرس قباسلا ماعطلا مضهي هنأ نيجلا صاوصخ نمو
 تايلاعفلا يف ناسنإلا ندب هيلع دمتعي اماعط نوكي نأ حلصي الو ,نحاللا
 لوط هتيلاعف ناسنإلا سراميو حابصلا يأ ةادغلا يف هلكأي ناب ةديدشلا

 .ءادو رضم وهف هيلع ًادامتعا راهنلا
 ءاد :لاقف ,نيجلا نع لجر هلأس :لاق تكا هللا دبع يبأ نع يور دقف

 رظنو انقلا هللا دبع يبأ ىلع لجرلا لخد يشعلاب ناك املف .هيسف ءاود ال

 ءادلا وه :يل تلقف نبجلا نع ةادغلاب كتلأس :لقف «نارخلا ىلع نبجلا ىلإ

 ةادغلاب راض وه :هل لاقف لاق .ناوخلا ىلع ءارأ ةعاسلاو ههيف ءاود ال يذلا
 ؛لضفأ وهف مونلا دنع ًافيفخ ناك املك ناسنإلا نأ رابتعاب «"يشعلاب عئان
 .هماعط مضهي ام ىلإ ةجاحب نوكيو

 304ج 189/ :نساحلا ”ح6+ ةيفاكلا -'

 حالم ةيفاكلا -'

 5جذ 50٠ ةيفاكلا -'

 حاجب ةيفلكلا -'



 ....... ةعفاتلا ةيناويحلا ةيذغألا

 : هلئاوف امأو

 ماعطلا مضهي ١_

 ام يهشيو هلبق ماعطلا مضهي نبسجلا ,ربخلا يفف ؛لكالا يهشي _"

0 

 ساعنلا ثرري هنإف نيجلا املك :ثيدحللا يفف ؛ساعنلا ثروي _"

 ." «ساعنلاب بهذي لقن يفو ."”ماعطلا مضهيو
 مفلا بذعي _؟

 ةمقللا معن :لاق 1 هللا دبع يبأ نع يور دقف ؛ةهكنلا بيطي _5

 ."ماعطلا يهشتو هلبق ام مضهتو ةهكنلا بيطتو مفلا بذعت نبجلا

 ,"ةجاح هل درت ال نأ كشوأ رهشلا سار هلكا دّمعتي نم هنأ:يور 5

 تساملا

 ؛ُةيَيَي يبنلا نامز يف اعئاش هلكأ نكي مل .تساملا ىمسي بئارلا نبللا

 .فقجما نبللا وهو طقإلا هنم لمعي ناك هنأل ًادوجوم نكي مل هنأ ينعي الو

 سائلا ضعب نآل يكف نينمزللا ريمأ وه هلكأ ىلع مواد نم لوأ لعلو

 307ج 4480/ :نساحلا -'

 5 :يرفغتسملل ولقي ينلا بط -'

 50756 890 :11لئاسولا كردتسم -؟

 ,ةيقاولا عوردلا نع :50107:ح ه5 :!!لئاسرلا -*

 .ةيقارلا عوردلا نع ,079/*ح 9 :09لئاسرلا -*



 اعلا لوطو ةسفلا دم دع

 نأ لمتحماو ,”هتضومح مشأ ًانبل هيلإ برق هنأب كا هماعط فصو

 ينعت اهنأل بيلحلا ةضرمح سيلو :ةفورعملا تساملا ةضومح يه ةضومحلا

 داسفلا

 ناك اذا نينمؤملا ريمأ نأ نظأ امو .انيب امك راض دسافلا بيلحلاو

 .بطلا لوصأ نم وهو دسافلا لكأي
 ةلئاغ نع ولخي ال تساملا ىمسملا بئارلا نبللا نأ فورعملا نكلو

 .هيلإ نايئزلا ةفاضإب ةيصرتلا تدرو دفف

 هرضي الو تساملا لكأ دارأ نم :لاق نقلا نسحلا يبا نع يور دقف

 ءاوئانلاو ,” هاوختانلا لاق ؟موضاحلا امو هل تلق .موضاهلا هيلع بصيلف

 .ناينزلا وه

 ةريضملا

 انءاجف لقا هللا دبع يبأ دنع انك :لاق ءراّمحلا ناميلس يسبأ نع

 مس ةودفلا

 ةضماح اهنأ لوقنملاو ينو يبلا نامز نم لمعت تناك اهنأ ودبيو

 .ابغود ةيسرافلاب ىمستو ؛ضماحلا يأ رضاملا نيللاب خبطتو ًادج

 هانإ هيدي نيبو ًاسلاج هتدجوف اهتقلا بلاط يبأ نب يلع ىلع تلخد :لاق ةلفغ نب ديوس نع -'

 م :بولقلا داشرإ ...هتضومح حبر دجأ نيل هيف
 1ح 7108 ”يفاكلا -'

 .اباي /٠١9 :ة7راحيلا رظناو 514 :1يناكلا -"



 ةعفاتلا ةيناويحلا ةيدغألا

 ؟”نمسلا

 نم جرختسي ام وهو هندنع رحلا نهدلاب ىمسي يذلا وه نمسلا

 رثاخ جرخيو ىلغي مث دبز وه لوألا ةلحرلا يفو ,ىّفصير ضخللاب نبللا
 .انعس نوكيف .هنم نبللا

 هللا دبع يبأ نع حيحصلا ربخلا يفف ,حودمت مادإ رخآلا وه نمسلاو

 هلثم فوج لخدأ ام نمسلا :رخخآ ريصخ يفو ,”نمسلا مادإلا مسعن :ةققا

 رقبلا نومس :ريتعم رخآ ربخ يفو ."”ءاود نمسلا :ةللا نيدمؤملا ريما لاقو

 ,"ءافش

 : تايصوت
 يف هنم راثكإلا لضفيو ءاتشلا يف نمسلا نم راثكإلا لضفي ال ١_

 نينمؤملا ريمأ لاق ربتعملا ربخلا يفف هفورعم رهام فالخ ىلع فيصسلا

 ًافوج لخد امو ؛ءاتشلا يف هنم ريخخ فيصلا يف وهو ءءاود نمسلا» تقلا

 عم هجورخو رحلا مايأ قورعلا يف هدامجنا مدع وه رسلا لعلو .”:لثم

 وه امك ءاتشلا يف قورعلا ناردج ىلع بسرتيو دمجني دق امنيب ,قّرعلا

 .ءاتشلا يف ناسنإلا قّرعت مدعو مايألا هذه فورعم

 هدرز نغور# ةيسرافلاب نمسلا -'
 .308ح 498 :نساحغا :ح 176 3يفاكلا -'

 77 !يدنوارلا تاوعد يف يي هللا لوسر نع هاورو :5ج 170 :7يئاكلا -_

 34ج 494 :نساغأ ,ح 760 :ةيناكلا -'

 حا ”يفاكلا 9



 رمعلا لوطو ةحصلأ ..-.....

 نيعبرالا غلب نمل دمحي الو بابشلاو نايبصلل دومحم نمسلا لكأ _؟
 :قارعلا لهأ نم خيشل لاق ةثن هللا دبع ابأ نأ ةياور يفف ,نيسمخلا وأ

 ,”خيشلا مئالي ال هنإف نمسلا بنتجا

 كانهو .ةماع ةروصب ينعي اذهو .”خيشلل ههركأل ينإو :ةياور يفو

 ربخلا يف يور دقف فوجلا ين مونلا لاح ىقبي امو ءاشعلا ماعط ىلع ديكات

 ةنسس (نيعبرأ) نيسمخ لجرلا غلب اذإ :لاق ةلتقا هللا دبع يبأ نع حيحصلا

 .”نمسلا نم ءيش هفوج يفو نتيبي الف

 .اذه نيعبرالا وأ نيسمخلا غلب نم وه رابخألا يف خيشلاو
 «نمسلا عم محللا لكأ يف مالكلا مدقت دقو

 نب يلع لس دقف هلكأو نمسلاب زبخلا نيهدت ىلع لدت ةياور كانهو

 ساب ال :لاق ؛نمسلاب نيطي زبخلا نع ةتقلا رفعج نب ىسوم هاخأ رفعج
 ةيلح حوضول يعرشلا ال يحصلا مكحلا نع لاؤسلا نأ كش الو "ب
 .هيف ررض ال ءاذغ هنأ دارملاو «كلذ لثم

 10 18 :نساغلا ,ح 576 3يناكلا 3
 >1 48 :نساحغا 1م 177 :ةيناكلا -

 ج16 ةيلاكلا -؟

 501 21 راحبلا 71971 :رفعج نب يلع لئاسم 3



 ةيتابنلا ةيذغألا

 ,هتلقر محللا ءالغل كلذو لكألا يتابن بلاغلا يف مويلا ناسنإ نإ

 ًامعط اهيطعي ثيحب ةيتابنلا ةيذغالا لمع يف ننفتيو قونتي راص هنأ لجالو

 رمتسلا غيلبتلا ىلإ ةفاضإلاب .ةيناويحلا ةيذغالا معط نع لقي ال ًالربقم

 .رمحآلا محللا ًاصوصخ محللا رارضأ نم مئادلا ريذحتلاو

 هلهأ لمع رثكأ طسو يف أشن دق ُةيَِي# ىفطصملا لوسرلا نأ لاحلاو

 ره مهماعط ىلع بلاغلا ناكو رقبلاو لبإلاو مانغألا ةيبرتو يسعرلا وه

 .نومحل موق شيرق رشاعم انإ : يي لاق ىتح ,محللا
 ةمئآلا ضعب اذكهر ءانيب امك محللا بحي اميل ييَو لا لرسر ناكو

 .نيللاو محللا ىوس مهؤاذغ نكي مل برعلا ضعب نأ ىتحو

 ىلع لضفألا وه نوكي نأ مزلي ال ماعطلا نم عونلا اذه نكلو

 لك يف ماعطلا نم عونلا اذه رايتخا يف فورظلا حمست الدقو ,ماودلا

 .دلب

 ,ةمعطالا نم اهريغ رايتخا ىلإ راظنالا تفلي ُِيدَي لوسرلا راص اذلو

 يفف ءاهب يصويو تايتابنلا ضعب لكال هّلوتي ناك لَو هنأ يور دقن

 للا وقع هللا لوسر ىلإ غابصألا بحا ناك َْْيَي هنأ ربتعملا ريما

 .مدألا يه غابصالاو ,”هايبنألا ماعط وه :لقو تيزلاو

 01٠ حامل :نساحغأ ,1ح 714 :1يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....... ا 50-52-25

 لكأ ىلع هتردق عم ًأرط تايتابنلا ىلإ ظنا نينمؤملا ريمأ لدع امنيب
 زبخلا سانلا معطيو تيزلاو لخلاو زبخلا لكأي ناك هنأ :يور دقن .محللا

 لخلب كيلع :لاقف ماعطلا نع ةغنكا هللا دبع وبأ لئس دقو ,”محللاو

 هنإو هلكأ رثكأ ينإو هلكأ رثكي ناك نقل ايلع نأو .ءيرم هنإف تيزلاو

 باحصالاو سانلا ةمئالا اهيف معطي صصقلا نم ريثك كانهو ."'ءيرم

 .تيزلاو لخلاو زبخلا نولكأي مهو محللا

 دقف ,بوبحلا لكأ ىلإ سانلا نودشري ةمئالا راص ةمقحال ةلحرم ينو

 ؟ءاتشلا يف كلايع معطت ءيش يأ :هباحصأ ضعبل النقا هللا دبع وبأ لاق

 نم كعنمي امف :لق «تيزلاو نمسلاف محللا نكمي مل اذإو .محللا :لقف

 زيفقو زرأ زيفق ذخؤي ,ةثلثملا ينعي دسجلا يف ءيش أرما هنإف روكركلا اذه

 9 خبطيو ًاعيمج ضري مث بوبحلا نم هريغ وأ ءالقاب زيفقو صنم
 محلب ًاموي :لوقيو محللا نامدإ نع ىهني اهنا قداصلا ناك اذكهو

 ,"رخآ ءيشب ًامويو

 ,"بنعلاب زبخلا لكأيو:“”رمتلاب زبخلا لكاي انا نينمؤملا ريمأ ناك لب

 010جم“ :نساحلا :؟ح 718 :1يفاكلا 3

 .001حامل :نساحغا لاح 778 :3يلاكلا -

 0100ج 04 :نسافا احا :ةيفلكلا -"

 101ج 486 :نساحملا -'

 مهلا جا 2178 :نساحغا <“

 ه4 جهال :نساحلا 156١ ةيفاكلا -“



 770 يس م ل ا قع ةعقانلا ةيتابنلا ةيدخألا

 ةيتابنلا ةيذغألا عاونأ

 اهلكأ داتعي ةيبرع اهنم ةعونتم ةمعطالاف ءادج مهم ماعطلا عون رايتخا

 فلأتت ةدقعم ريغ ةطيسب اهنمو ,مجعلا اهلكأ التعي ةيبنجأ اهنمو ؛برعلا

 داوم نم فلأتتو ةدقعم يه ام اهنمو ؛ثالث وا نيتدام وأ ةدحاو ةدام نم

 خوبطملاو يوشملاو يلقملا اهنمو ؛يهطملا ريغ اهنمو يهطملا اهنمو ةديدع

 .كلذ ريغو سمشلاب فئجماو ءاماب

 هب ىصو امو هلكاي ليي للا لوسر ناك ام وه ةلاحم ال ماعطلا لضفأو

 .رابخألا هتلقانت دقو ؛ماعطلا نم

 ال ةلطتقا نينمؤملا ريمأ ناك دقف .مجعلا ماعط نم لضفأ برعلا ماعطر

 مجعلا سابل اوسبلي مل ام ريخب ةمألا هذه لازن ال :لوقيو قيقدلا هل لخني

 ,"لذلاب هللا مهبرض كلذ اولعف اذإف .مجعلا ةمعطأ اومعطيو

 ريعشلاو ةطنحلا

 موقي يذلا يقيقحلا ماعطلا امهو «نآرقلا يف ماعطلا ةملكب دارملا امه

 يقاب نع نايفكي ثيحب ةيلاع ةيئاذغ ةميق امهو ,هتيلاعف سراميو دسجلا هب

 ءامهماركإب رومأملا ناسدقملا امهو ««يش امهناكم دسي الو ءايشألا

 ريعشلا يو للا لوسر ماعط لاز امو ءءايبنألا توق امهنيب نم ريعشلاو

 هلعجام ريعشلا نم رثكأ ءافش ءيش يف هللا ملع ولو .هينإ هللا هضبق ىتح

 744ج 44*صو 178ج 4٠١ !نساحغلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا د

 ريعشلا لكآل اعد دقو الإ ين نمام هنأ :يورو كيل هئايبنأ ءاذغ هللا

 هايبنألا توق رهو .هيف ءاد لك جرخأو الإ ًافوج لخد امو هيلع كرابو
 .”ءايقشالل ءايبنألا توق لعجي نأ هللا ىبأ :راربألا ماعطو

 ةيحان نم لّمضفملا ماعطلا يهف ,ةطنحلا ةيمهأ مدع ينعي ال اذهو
 ىلإ قيرطلا تيدتهال تش ولو :لوقي ةقنكا نينمؤملا ريسأ نإف ؛معطلا

 نأ ينعي رهف ,"زقلا اذه جئاسنو حمقلا اذه بابلو لسعلا اذه ىفصم

 .ايندلا بلاط هبلطي ام ةياهنو يقارلا ءاذغلا نم حمقلا بابل

 الأ مكيلع فاخأ ينإف ربلا زبخو مكاسإ :لوقي اهل ىسيع ناكو

 ."”هركشب اومرقت

 نيتبحلا نيتاه نم عنصت ةمعطالا نم ريثكلا نأ امهنيمهأ دكؤي اممو
 ةسيرح ا هاوس اممو .زبخلا اهمهأو امهريضحتو امهتعانص يف نالخدي رأ

 .يتايس امك هريغو قيوسلاو ةنيبلتلاو
 ىلع ةالصلا نع :هنكل دمحم نب رفعج لئس دقف امهماركإب انرمأ اذلو

 ,حطسلا ىلع ناكو شرتفا اذإف :هل ليقف كلذ نع ىهنف ؛ةطنحلا سدنك

 هتمعتو هقلخل هللا قزر وه افإف ؛ماعطلا نم ءيش ىلع ىلصمي ال :لقف

 . "هب اونواهت الو هوؤطت الو هرمظعف مهيلع

 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم ؟باب 15+ :17لئاسولا كردتسم رظنا -'
 .(0 بابك م١ ؟ةغالبلا جهن -*

 503 :لرقعلا فحت -*

 دال :امالسإلا مئاعد -'



 ب... ةعلاتلا ةيتاهتلا ةيغألا

 زبخلا

 لب «برعلا رثكأو هتيب لهأو ككِلَو ينلل يساسالا ءاذغلا زبخلا ريتعي

 هلامعأ ةسرامم ىلع ناسنإلا ىوقيو نادبألا موقت هبو لاعلا ناكس رثكأو

 ىلع دسجلا ينب امئإو ءاهريغو همايصو هجحو هتالصو هتادابع اهنم يتلا

 , "”ضرالا تاكرب جرخأو ءامسلا تاكرب هل لزنأ لجو زع هللا نإف ,زبخلا

 ؛لاقف .هميظعتو هماركإ ىلعو زبخلا ىلع لْثَي ينلا دكأ دقن اذلو

 امو ضرالاو ؛ضرألا ىلإ شرعلا نيب ام هيف لمع دق هنإف زبخلا اومركأ
 .زبخلا اومركأ :اولاقف كلذ ىلع ةمئالا دكأو ”اهقلخخ نم ريثك نم اهيف

 ىتح مهماعط نم مهل ىتؤي ناك ليئارسإ ينب نم ًاموق نأ اوركذو
 ىلإ اورطضا ىتح مهب هللا لزي ملف اهب نوجنتسي ليشثامت هنم اولعج

 يَ لَم هلأ بْرَصَو ) ثلا لوسق رهو اهنوسلكايو اهنوقنسي ليشامتلا
 ةيآلا ” 4 ٌةَكيَمْطُ ٌةَنِماَذ ْثَئاَك

 ةينآلا تحت عضوي الو قئال ناكم يف عضوي نأب رهف زبخلا ماركإ امأو

 امنيأ هنم طقس ام ذخؤيو ؛ةعصقلاو ةرفسلا تحت الو يناوصلاو نيعاوملاو

 يور دقف دئاوف لاحلا اذه ين هلكأ يفو لكؤيو لسغي رذقت ول ىتح ؛طقس

 هفوج يف رقتست مل اهلكأف ةاقلم ةرسك وأ ةرمت دجو نم :لاق يي لوسر نأ

 .164 ةقالخألا مراكم -'

 .1جا01 تايفاكلا -'

 115 : لح 38ج 5/5 :؟يشابعلا ريسفت -



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 ,ةنسح هل ناك اهلكأف ةرسك دجو نم :رخآ ثيدح يفو .”'هل هللا رفغي ىتح

 رّدقأ انأو .””ةئسح نوعبس هل ناك اهعفر مث اهلسغف رذق يف اهدجو نمو

 .ةعانملا داجيإ اهنم :ةمعنلل ميظعت هنأ ىلإ ةفاضإلاب لمعلا اذهل ةيبط دئاوف

 دقف ؛ضرألا ىلع هكرت الو ضرألا ىلع زبخلا ءاقلإ حصي ال كلذسو

 اهلكاو اهذخأف اهأطي نأ دلك ةرسك ىأرف ةشئاع ىلع ايي هللا لوسر لحد

 تالكف موق نع رفنت مل اهنإف ءكيلع هللا معن راوج يمركأ ءاريمح اي :لاقو

 ."”مهيلإ دوعت
 نأ يور دقف لجرلاب هثطو مدع زبخلا ماركإ قيداصسم نسم ناك اذلو

 ."عطقي الو أطوي ال نأ هتمارك نمو .زبخلا امركأ :لذ يي هلا لوسر
 دعُي نيكسلاب هعطق نأ دح ىلإ زبخلا ميظعت يف لاحلا ىنرتي اذكهو

 ارعطقت ال :لاق يي هللا لوسر نأ رم ام ىلإ ةناضإلاب يور دقف ,هل انيهوت
 الإ ”مجعلا اوفلاخ .مكل رسكيلو ديلاب هورسكا نكلو «نيكسسلاب زبخلا
 نينمؤملا ريمأ ناك دقف ,همادإ نيكسلاب هعطق نإف مادإ ناسنإلل نكي مل اذإ

 .نيكسلاب زبخلا عطق مدأ هل نكي مل اذإ الكل

 50: ح19 :نساففا 2

 50ج 440 :نساغا ,6ح 1٠١ ”يلاكلا -

 50 ح 40 :نساحما ,:ح 5:٠ :1يفاكلا -

 ٠ ملم :نساغلا .هح 505 :1يناكلا ا

 .85حداخ :نساغأ ,1؟ح 504 :2يفاكلا 3

 .41 حما“ :نساغأ .هح 707 :ةيناكلا 2



 ...... ةعفانلا ةيتابنلا ةيذخألا

 ,نيكسلاب زبخلا عطق مدألا ىندأ :يورو

 .اهتيقنتو اهصم راثيإو هديرثلا نم ليدنماب ديلا حسم لثم كلذكو

 : تايصوت
 امك زبخلا اومشت نأ مكايإ :ُلْيَي هللا لوسر لاق زبخلا مشت ال_١

 هللا تيثأ هلو .ًاراردم ءامسلا هل هللا لسرأ كرابم زبخلا نإف ؛عابسلا همسي

 "مكبر تيب متججحو ,متمص هبو ؛متيلص هبو ؛ىعرملا

 دقو ,هماركال ًافلاغتو ةناهإ مشلا دع لجأل همش نم ريذحتلا لعلو

 .ىرخأ حلاصم هيف نوكت

 لوسر لاق دقف محلو زبخ ةلئاملا ىلع ناك اذإ زبخلاب ءادتبالا ذبحي _"

 مث عوجلا لالخ اوّدسف زبخلاب اؤدباف .محللاو زبخلاب متيتأ اذإ كي لا

 ."”محللا اولك

 دقو نم راثكإلاو محللا لكأ يف مهنلا نود ةلوليحلا لججال هلعلو

 ىلإ يدؤي امم ةدعملا يف ةضومحلا محللا ديلوتك ىرخأ للع كانه نوكت

 .دسحلا ررضتو اهررضت

 اورغص :لاق هيفي هللا لوسر نال ههزبخ دنع فيغرلا ريغصت ذبح _"

 ."ةكرب فيغر لك عم نإف ؛مكنافغر

 هلا حفم# :نساحغا ,ةح 709 :ةيفاكلا -'

 لح يفاكلا -؟

 ح50 :1يفاكلا ف



 رمعلا لوطو ةحصلا .-.......-.............

 بتاعي الكا هللا دبع وبأ ناك دقن ,رمتخي نيجعلا كرت بلطي _؛

 حفطو رمتخا املك ينعي .”زبخلل رثكأ وه لوقيف ريمخلا ريمخت يف هناملغ
 .هتدوج ىلإ ةفاضإلاب زبخلا رادقمو نافغرلا ددع ديزي

 هلضف رادقم نايب يف يفكيو ,ةطنحلا زبخ نم لضفأ ريعشلا زبخ 5

 متاح ًاصرصخ للاعتو هناحبس هللا ءايبنأ توق هنأ نم يور ام هتييحجرأو

 .هللا هضبق ىتح ريعشلا لَو هللا لوسر ماعط لاز ام زبخلا يفف ءايبنالا

 اضرلا نسحلا يبأ نع يور ام ةيحجرألا ىلع ةلالدلا يف غسلبالاو

 الإ يبن نم ام ,سانلا ىلع انلضفك ربلا ىلع ريعشلا زبخ لضف :لاق القا

 هيف ءاد لك جرخأو الإ ًافوج لخد امو .هيلع كرابو ريعشلا لكآل اعد دقو

 ."ريعشالإ هئايبنأ توق لعجي نأ هللا ىبأراربألا ماعطو ءايبن الا توق وهو
 هللا دبع وبأ لاق ءلهسإلاب ىلتبملا عفني ءاودك ربتعي زرألا زب ١

 ,هنم عفنأ ءيش نوطبملا فوج لخد امف ءزرألا زبخ نوطبملا اومعطأ انقل

 "الس ءادلا لسيو ةدعملا غبدي هنأ امأ

 سيل :ريخلا يفف :ةعرسب جرخي الو نطبلا يف ىقبي هنأ :هصاوخخ نمو

 ,"زرالا زبخ الإ ليللا ىلإ ةودغ فوجلا يف ىقبي

 . 1 304 :ة؟راحبلا 40 لنسإلا برق 3

 .1ح 504 :3يفاكلا ,164 :قالخألا مراكم 5

 حام ةيلاعلا -؟

 5حل.6 3يفاكلا -'



 در هد يتسم موسم بيعت بسسس :ةطقانلا ةيفّيقا ةيلطا#

 يبأ نع يور دقف :ةنمسلا ىلإ يدؤي هيلع ةموادملاو هلوانت نإف كلذبو
 زبخ نم عفنأ ءيش لولسملا فوج لخد ام :لاق هنأ تكا اضرلا نسحلا

 "الس ءادلا ّلسي هنأ ةياور ينو .ليزهلا وه لولسملاو ؛"زرالا

 ءاج امك رقغلا ثروي امهعنم نإف .زبخلاو ريمخلا ضرق اوعنامت ال

 ."ربخلا يف
 ناسنإلا هنم رثكأ اذإ «جرتالا مضهي رونتلاب ففجما سبايلا زبخلا 6

 "كلف دجو هنم

 ؟هماركإ امو هللا لوسر اي :ليق ,زبخلا اومركأ هيرب هللا لوسر لاق _4

 "ريغ هب رظتني ال عضو اذإ لق

 قيوسلا

 ترتاوت دقو .فثكمو عساو لكشب قيوسلا ىلع ديكاتلا درو

 دق مخزلا كلذ سفئبو ,هدئاوفل ةئيبملاو ,هيف ةبغرملاو هل ةحداملا تاياورلا

 رابخألا يف هاج دقف ؛قيوسلا وه ام فرعي ال راص ىتح سانلا هنع ضرعأ

 نييبنلا وأ نيلسرملا ماعط وهو ىامسلا نم يحولاب لزن امنإ قيوسلا نأ
 :يتآلاك اهركذن ةميسج دئاوف هلو

 .1ج ٠0" :ةيفاكلا -'

 064 ةقالعخألا مراكم -'

 54/7 ح 3543 هيقفلا -

 400ج ه0 ؛نسافإ -'

 .ةجا#70 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .................

 .عئاجلا عبشي ١_

 الفا رفعج يبأ نع حيحصلا ربخلا يفف ,ناعبشلا ماعط مضهي _'

 مضه ًاناعبش تنك نإو كسا ًاعئاج تنك نإ ,قيوسلا توقلا معن

 ."ماعطلا

 قيرسلا كا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف ؛محللا رشكيو نمسي _"

 , ..”محللا تبني

 تبني قيوسلا :ةنل هللا دبع يبأ نع ريشخلا يفف .ماظعلا يرقي 4

 .”مظعلا دشيو محللا

 برش نم :ةقل هللا دبع وبأ لات ريخلا يفف .نيفتكلا يوقي 0
 ."ةوق هافتك التما ًاحابص نيعبرأ قيوسلا

 ةرملا درحي قيوسلا :اليكلا هللا دبع يبأ نع ريخلا يفف ةدسعملا يقلي _1

 "ادرج ةدعملا نم مغلبلاو

 عقدي هنأ ربخلا يفف ,ةيرامحلا ًاصوصنخ ضارمألا نم ريثك نم يقي
 .”ءالبلا عاونأ نم ًاعون نيعبس

 087ج 490 :نساغا ,1ح17:6 :1يناكلا 2

 .هد0ح نامل :نساحغا ,؟ح 7:0 :7يفاكلا 5

 006ج انامل ؛نساحلا ,؟حا6٠ :ةيفاكلا -_
 34 45١ :نساغلا ,1؟ج:6 :يفاكلا هي

 000 امه :نساحلا ١1ج 3:2 :1يفاكلا م

 ,00/ح 584 :نساغا ,١1ح 5:0 :3يفاكلا م



 87ج 2055 .تس سا ةعقاقلا ةيئابثلا ةيذغألا

 "هل برش امل قيوسلا :ةقلا اضرلا نع درو امل ءضرم لك جلاعي 8

 كل مضه مضف ا لجأل هتبرش اذإو تعبش عبشلا لجال هتبرسش اذإ ينعي
 .كعفن ضرم يأل هتبرش اذإو ماعطلا

 الفا هلا دبع يبأ نع ريخلا يفف ,ةماع ةروصب ةرملاو مغلبلل عفني 5

 ال ىتح مغلبلاو ةرملا فشنت قيرلا ىلع فاج قيوس تاحار ثالث :لف

 .رم امك ةلعملا مغلب ةدارإ لمتجيو ؛'” ائيش عدي داكي
 لسغي قيوسلا نم مومحما فوج اؤلما :ربخلا يفن ؛ىمحلا بهذي ٠_

 ."”ىقسي مث تارم ثالث

 اذإ قيوسلا :لاق يضاملا نسحلا ابأ نأ يور دقف .نيقاسلا يوقب ل١

 كزنيو ىمحلاب بهذي وهف رخآ ءانإ ىلإ ءانإ نم هتبلقو تالسغ عبس هتلسغ
 ."نيمدقلاو نيقاسلا يف ةرقلا

 قيوسلا :ةهنقا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف ,نهبلاو صربلا جلاعي _1؟

 .”ضايبلاب بهذي فاعلا
 ًافاج قيرلا ىلع برش اذإ قيرسلا :ربخلا يفف ءةرارحلا ىفطي _1

 ."ةرارملا نكسو ةرارحلا افطأ

 .00ج 140 :نساحلا -'

 016ج 144 :نساعغا لح 703 :1يفاكلا -'

 رمال 190 :نساغا -"

 .هالاج 844 :نساحلا 4س 7:3 1يناكلا -'

 503ج هك ؛نساغا اج 807 :ةيفاكلا -*

 7حا100 3يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 ةرشبلا قري _ل15

 قيوسلا برش :قكا هللا دبع يبأ نع ريخلا يفف .عامجلا ديزي _'5

 "البلا يف ديزيو ةرشبلا قريو مظعلا دشيو محللا تبني تيزلاب
 ,مهرغص يف قيوسلا مكنايبص اوقسا :ريخلا يفف ,لافطالل عفان 1١_

 مهل دلوي ىتح ناوبالا هبرشيو «””مظعلا دشيو محللا تبني كلذ نإف

 هلبلا هيف نوكيف دولوملا انل دلوي: ذل هللا دبع يبأل لجر لاق .يوقلا
 تببي هنإف !هب كلهأ رمو هبرشا قيوسلا نم كعنمي ام :لاقف ,فعضلاو
 "”يرقلا الإ مكل دلوي الو مظعلا دشيو محللا

 لاق زجاحلا باجحلا باهتلا وهو ؛ماسربلل عفان ريعشلا قيوس ١_
 دبع يبأ ىلع تلخدف .مسربف ةكمب انباحصأ ضعب ضرم :رامتلا فيس
 وهو للا ءاش نإ ىفاعي هنإف ريعشلا قيوس هقسأ :لاقف هتملعأف اهيا هللا
 ىتح نيترم :لاق وأ ءنيموي الإ انيقس اسف :لاق ؛ضيرملا فوج يف ءاذغ

 .""انبحلص يفوع
 :انقا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف فوبجلا دربي سدسعلا قيوس _4

 ,ءاد نيعبس نم ءافش هيفو .ةدعملا يوقيو ءشطعلا عطقي سدسلا قيوس

 .هقرافي ال رفاس اذإ ناكو فوجلا دربيو ءارغصلا ئفطيو

 01 ح الامل 'نساغا /عحاا :يلاكلا -'

 014ج 104 'نساحلا -'

 210ج 446 :نساهفلا رظناو هال ةةمئألا بط -
 14جطنال ةيفلكلا -'

 31ج ةيفاكلا -



 ةعفانلا ةيتابنلا ةيذغألا

 هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف _ مدلا ناجيه جلاعي سدعلا قيوس ل4

 قيوس نم برشا :هل لوقي همشح نم دحأب مدلا جاه اذإ ناك هنأ ننقل

 ."”ةرارحلا ئفطيو مدلا ناجيه نكسي هنإف سدعلا

 ؛لاق رايزهم نب يلع نع ؛ضيحلا عاطقنا مدعل سدعلا قيوس _'

 «توملا ىلع تفرشأ ىتح اهنع عطقني الو ضيحلا اهباصأ انل ةيراج نإ

 اهنع عطقناف تيقسف ؛سدعلا قيوس ىقست نأ انتقلا رفعج ربا رماف

 ," تيفوعو
 .”نطبلا فالتخاو ديدشلا لهسإلل زرالا قيوس ١

 :لاق ريثك نب نمحرلا دبع نع ؛نطبلا قالطنال سرواجلا قيوس _1"

 ذخآ نأ ينرمأو :ةقلا هللا دبع وبأ يل لاقف ,ينطب قلطاو ةنيدماب تضرم

 ,"تيفوعو ينطب كسمأف تلعفف ءنومكلا ءامب هبرشأو سرواجلا قيوس

 .5مااك0 ةيزيلكنالبو سرواك ةيسرافلاب سرواجلاو

 فعضيو شطعلا عطقي دراب ةيلك ةروصسب ركسلا عمم قيوسلا ا"

 ءهبلا يف ديزي تيزلاب توتلملا امئيب ,رفسلا يف هلامعتسا لضفيو ءابلا نع

 ,”ةرملا نكسيو ةرارحلا ئفطي عيمجلا نم عفنأ فاجلاو

 .اعالال 3يفاكلا -'

 ح00 7يفاكلا -'

 ,0حا6» !؟مالسألا مئاعد -'

 .؟جالام ”يفاكلا -'

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم باب 4:197لئاسولا رظنا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 ةئيدملاب ةنس تفعر لاق ريكب نبا نع .فاعرلل حافتلا نيوس 4

 هرقسا :مه لاقف .فاعرلا كسمي ءيش نع ذك هللا دبع ابأ انباحصأ لأسف

 ."فاعرلا ينع عطقناف ينوقسف حافتلا قيوس

 مومسلل فرعأ ام :يقل هللا دبع يبأ نع مومسلل حافنلا قيوس

 ."حافتلا قيوس نم عفنأ ءارد

 عسل اذإ ناك :ربخلا يفن ,برقعلاو ةيحلا ةعسلل حافتلا قيوس 1

 .”حافتلا قيوس هوقسا :لاق برقع وأ ةيح رادلا لهأ نم ًاناسنإ

 قيوسلا وهام _17

 يفو ,ةلاخنو قيقد وه قيوسلا نأ ةغللا بتكو تاياورلا نم دافتسملا
 سدعلاو زرالا قيقد نم ذختي دقو .ريعشلاو ةطنحلا قيقد وه لصألا

 .حافتلاو زوللا لثم ىتحو سرواجللاو

 الو املا عم جزتم ال يأ ؛لسفلل لباق هنأ ًاضيأ رابخالا نم دافتسملاو

 .زبخلا هنم لمعي يذلا قيقدلا وه سيلف املا هيلإ فيضا اذإ انيجع ريصي

 (نمتلا) زرألا

 مدعو زرلا لكأ ذيبمت يل ةمئالاو ٌوليَو ينلا مالك نم دافتسي
 لاذع هللا لوسر نأ يور دقف :كلذ نم نكمتي نمل هنع لودعلا

 جما ةيفاكلا -'

 رجم ةيفاكلا -'

 مج 503 ةيناكلا -'



 * ...... ةعفانلا ةيتابثلا ةيدغالا

 :لاق هنأ ُةِلْلَي هنع رخآ ثيدح يفو ,”زرألا مث محللا ةرخآلاو ايندلا ماعط

 يتمألو :ةيصولاب يخألو ةوبشلاب يلو ةيسادحولاب هلل ترقأ ةبح لوأ

 ,"زرألا ةنجلب نيدحوملا

 هزرألا الإ ءافشو ءاد هيفف ضرألا تجرخأ ءيش لك :لاق كلنَع هنعو

 هيف ءاد ال ءافش هنإف

 زرالا نإ :ُلَْي هنعو .ًاميلح ناكل ًالجر زرالا ناك رل هلع هنعو

 ."”ناعبشلا ئرميو عئاجلا عبشب

 .كلذ ىلع زرلا اهيفرفوتي يتلا قطانملا لهأ نوطبغي ما ةمئالا ناكو
 قارعلا لهأ طبغنل انإو :ةت هللا دبع يبأ نع ةربشعم ةياور يفف

 ,”زرالا مهلكأب

 رخدي امك هنورخدي اوناك ةيلاعلا ةيحصلاو ةيئاذغلا هتسميقو هتردنلو

 هرخدنل انإو ءزرألا ماعطلا معن :لاق ةغنكلا هللا دبع ابأ نأ يور دقف ءنيمث لك

 نم مهدنع دودعم يأ ءاناضرم هب يوادنل انإو :ةياور يفو «”اناضرمل

 ,ةيردالا

 01ج 45 :ةنققلا اضرلا ةنيحص -'

 14 ؛يدنوارلا ثاوصد -'

 38 ؛يدثوارلا تاوعد -"

 58 :يدنوارلا تاوعد -'

 .354ع 504 :نساغأ ,؟ح 765 :ةيناكلا -*

 355ج 007 :نساها ح35 :ةيفاكلا -'

 .هحالا؟ :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 نب سنوي نع ةياور يضف ؛هل ةحداملا تاياورلا انضرتعت لازست الو
 نم ّيلإ بحأ ءيش مكتيحان نم انيتأي ام غي هللا دبع وبأ لاق لاق بوقعي

 زرألا لكأ تمهأف ديدشلا كلذ يعجو تيكتشا ينإ ؛جسفنبلاو زرألا

 تيزب فوفس هنم يل لعجف نحطو يلق مث ففجو لسغف هب ترماف
 ."مجولا كلذب يّنع هللا بهذف هاسحتأ خيبطو

 يف ءاجام ليلدب (نطْبلا) ديدشلا لاهسإلا وه ةغنكا هضرم ناك دسقو
 هيلع تفعضو يمحل بهذف نطب ينباصأ :لاق هنا اهي هنع حيحصلا
 مث هدحطاو هيلقأ مث هلسغاف زرآلا ذخآ نأ يعور ين يقلأف .اديدش ًافعض

 ةنبدملا لهأ لازي الو ,يمظع هيلع يوقو يمحل هيلع تبنف ًايسح هلعجأ
 ثعبنف ؛كيلإ نويقارعلا ثعبي ناك ام انعتم هللا دبع ابأ اي :نولوقيف نوتأي
 ”ةرفاوتم ىنعملا اذهب رابخألاو ,”'هنم مهيلإ

 ةيلاود ةميق اذكو زرلل ةيلاع ةيئاذغ ةميق نع يكحي هلاثمأو كلذ لك

 لاهسإ نم نمأي زرلا لكآف .اهدقف نم اهفرعي انإو هرلكآ اهلهجي ةمعنو
 .هخباعي زرلاف ءيش هنم هباصأ اذإو ديدشلا نطبلا

 زرالا مهلكأب قارعلا لهأ طبفنل انإ :ةياور يفق ,ريساربلا نم نمأيو

 ."ريساوبلا ناعطقيو ءاعمألا ناعسوي امهنإو (ربلا) رسبلاو

 300ج 501 :نساهغا اج 541 يفاكلا -

 309ج 005 :نساغلا -'

 نم 40باب 7 :1؟لئاسولا كردتسمو ,ةحابما ةمعطالا باوبأ نم 55باب هى :37لئاسولا رظنا 3و
 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ

 201ج 506 :نساغلا ,؟ج 711 :7يفاكلا ِ



 5 ....... ةعقاتلا ةيتابنلا ةيدغألا

 يدؤي قيضلا نآل ؛دعبي سيلو اعمألا قيض وه ريساوبلا ةلع امناكف

 ,ريساوبلا ىلإ اهليحت عضوملا ةراذقو حورجلا ثودح ىلإ

 اهركذن ةفلتخم قرط هلو «نطبلا عاجوأ وه رزالا هحبلعي ام مها لعلو

 محشلا عم زرلا ١

 نإ :لاقف :نتكلا هللا دبع ابأ لجر ءاج دقف قرط ةنعب ةيورم ةصق هلو

 ًاراجح لح ,محشلاب زرألا نم كعنمي ام :لاقف ,نطبلا اهبو تلبذ دق يتنبا

 ىتح هخبطاو ردقلا يف زرألا لعجاو رانلا تحت اهحرطاو اسمح وأ اعبرأ

 عم ةعصق يف محشلا حرطاف زرالا غلب اذإف ايرط ىلك محش ذحخو كردي
 جرخي ال يك اهطبضان ًاديدش اهكرح مث ,ىرخأ ةعصق هيلع بسكو .راجحلا
 .”ءاسحت مث زرألا يف هلعجاف محشلا باذ اذإف هراخب

 نرحطملا ففجملا زرلا_"

 ,ينطب عجو الكا هللا دبع يبأ ىلإ توكش :لاق حيجن نب دلاخن نع

 يف ةحار نزو هنم ذخو هّنضر مث لظلا يف هففج مث هلسغاف زرألا ذخ :لاقف

 ."'هبرشاو ةيقوأ نزو ًاليلق هيلقت :ةدايز ةياور يفو ةادغ لك
 قامسلاو زرلا _'؟

 زرالا هل خبطي نأ رمأف نطب عجو نك هللا دبع يبأب ناك :نارمح نع

 ."”ئربف لكأف قامسلا هيلع لعجيو

 355ج 2078 :نساحغلا ح61 2ةيفاكلا -'

 ح17 ”يفاكلا -'

 دج7 ةيفاعلا -؟



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠

 (ةبروشلا) زرألا ءاسح _5

 هزرألا هللا ينمهلأف رثكأ وأ نيتنس تضرم :لاق ةغتكا هللا دبع يبأ نع

 ًاقوفس هضعب لعجف نحطو رانلا مشأ مث ففجو لسغف هب ترمأف
 رن فن

 زرألا قيوس 5

 بمهذف نطب ينباصاف ًاديدش ًاضرم تضرم لاق تكل هللا دبع يبأ نع

 ّيلإ عجرف هذخخآ تنككف اقيوس هتلعج مث يلقف زرأب ترمأف يمسج
 .يلقملا نوحطملا وه قيوسلاو ,"”يمسج

 زرآلا زبخ _6

 ركذتو .هحدمب تدرو رابخألا نكلو لوادنم ريغ زرلا نم زبخلا لمع

 ىقبي هنإ ثيحب .فودلا يف هثكم لوط وهو ةمعطالا رئاس ىلع أزاينما هل
 يف ىقبي سيل :لاف النقل هللا دبع يبأ نع يور دقف ؛ليسللا ىلإ ةادغلا نم

 ."”زرالا زبخ الإ ليللا ىلإ ةودغ نم فودلا

 ربخملا يفق .لوزمهملا يأ لولسملل هعفن :لوألا ناتدئان كلذلو
 ءيش لولسملا فوج لخد ام :لاق هنأ ةانكا اضرلا نسحلا يبأ نع حيحصلا

 ."”زرألا زبن نم عفنأ

 718ج 605 :نساغغا ف

 30ج مد :نساحلا -"

 جام ةيفاكلا -"

 ,3جرنم ةياكلا -'



 211 ا ةعقانلا ةيتابنلا ةيذغألا

 يبأ نع يور دقف .لاهسإلا هباصأ نم يأ هنوطبملل هعفن :ةيناثلاو

 ءيش نوطبملا فوج لخد امف ءزرألا زبخ نوطبملا اومعطأ :لاق اةكتكا هللا دبع

 ."ًالس ءادلا لسيو ةدعملا غبدي هنإ امأ ,هنم عفنأ

 تيزلا

 مادإك هحرطو هيلع ديكاتلا درو دقو ,نوتيزلا تيز وه تيزلاب دارملا

 هيف زبخلا سمغي نأب زبخلا عم لكؤي يأ ؛امادإ نامزلا قباس يف ناك دقو

 ريعشلا هللا لوسر توق ناك هنأ رابخأ ةدع يف يور دقف هب ىزتجيو ؛لكؤيو

 نوكير خبطلل نهدك لمعتسي مويلاو /”تيزسلا هسادإو رستلا ءاوسلحو
 ديزي الو ررضلا ميدع حودمم وهف ةيلك ةروصبو ؛ماعطلا تانوكم ضسعب

 .مدلا يف راضلا نهدلا ةبسن

 هب اونهداو تيزلا اولك :لق هيا هللا لوسر نع ربخلا يف يور دقن

 مادإو راربألا نهد تيزلا الي هنع ثيدحلا ينو ,””ةكرابم ةرجش نم هنإف

 ,"نيترم سدقلا يف سمغنا ءًاربدم هيف كروبو .ًالبقم هيف كروب ؛رايخألا

 ال يأ هرخأ يف كرابمو هعنصو هجضن لوأ يإ .هلوأ يف كرابم وه ينعي

 هجضن رخآ يف ذخأ اذإ ريغتي الو ,ءاقبلاو ثكملا هريغي

 .؟حا:0 :ةيفاكلا -'

 1,184 :قالخألا مراكم -'

 130 ةيفاكلا -"

 00ج انك :نساغا ,3ح 57 :1يفاكلا -'



 ربعلا لولو خيل دس سس معسل هس“

 رايخألا ةنهد هنإف هب اومدتئاو تيزلاب اونهدا :ةها نينمؤملا ريمأ لاقو

 تكروبو ؛ةلبقم تكروب «نيترم سدقلا يف تحبس نيفطصملا مادإو

 ."ءاد اهعم رضي ال ةربدم

 هيف اهحبس وأ نيترم سدقلا يف اهسامغناو ,رهطلا وه سدقلاو

 يف اهببستو ؛ةيحلن نم ررضلا نم اهولخو ,ةراهطلا ةئش نع ةيانك نينرسم

 .اهريغو فشقلاو نردلاو راضملا نم ندبلا ريهطت

 اهنع ربعن يتلا ةراضلا ةيحلا تادوجوملا نم نوكي ريهطتلا لعلو

 هاج دقف ؛سوريفلاو بوركملاب ثيدحلا ملعلا بابرأ اهنع ربعيو ناطيشلاب

 نم هنإف هب نهداو تيزلا لك يلع اي :ةظنكف يلعل هِي ينلا ةيصو يف
 "موي نيعبرأ ناطيشلا هبرقي مل هب نهداو تيزلا لكأ

 لخلا

 يهشمك لكالا عم لمعتسي امنإو ,مايآلا ذه مالك لسخلا فرسُي ال

 لوقبلاو رضخملا نم ىرخُأ ءايشأ هيف عضوي لب ؛هدحو سيل نكلو .ماعطلل
 .كلذ هباش امو يشرطلا اهمسا ةيهشم ةدام هنم لمعيو

 لكؤي ام يأ يي لوسرلا نامز يف مادبك ًاحورطم لسخلا ناك امنسيب
 اودكأو ل ةمئالاو ُهلْلَي ينلا ءاجف ءيش هعم لكؤي الو زبخلا عم هدحو

 .071ح ان :نساحلا ,؛ح1770 :3يفاكلا م

 005ج الاه :نساحلا -'



 5 .....بيسسم ةعقاتلا ةيتايثلا ةيلغألا

 هحلم يف رابخألا ترتاوتو فثكم لكشب ماعطلا نم عونلا اذه ىلع

 .ةيلك ةروصب لخلا حدمو

 ماعطلا اذه لثم ىلإ مويسلا دعبو مويلا سانلا عاجرإ نكمي لهو
 .ةياغلل بعص لمع ؟رخافلا ماعطلا ناولأل مهدايتعا دعب ,عفانلا جالسلا

 ديازتو ضارمألا يشفت دعب ًاصرصخ نولكأي ام رارضا اوفرع مهنا لحلاو

 بلقلاو مدلا ضارمأ عاوناو ةيغامدلاو ةيبلقلا ةتكسلاو ةأجفلا ثوم

 مامإو ًايعو رثكأ سانلا نوكيس امدنععو لبفتسلاب عمطن نحن ءاهريغو
 نم كلذ سيلف هرالتعا ام راضمر .ةيذغتلا نسم عونلا اذه دئاوفب

 .دعبتسملا

 ىلع قيوشتلا لجم يف يلي لوسرلا لق دقف كلذ نم نكي امهمو
 اذه ذاختا نأ ينعي اذهو ."” لح هيف تيب رفقأ ام .لحلا مادإلا معن :كلذ

 ,ةيداصتقا ىرخألاو ةيحص ةدحاو ناتعفنم هل هئايتعاو ماعطلا نم عونلا

 .رقفلا لمح ىلع ضيورتو قيوشت درحب اذه سيلو
 هللا لوسر ىلإ غابصألا بحأ ناك :لاق :تكشلا دبع يبأ نع ربخلا يفف

 ."'لخلا هَ

 ماعط رهف هدحو زبخلا عم لكأ اذإ ىلوألا ةلحرملا يف لخلا نأ ةجيتنلاو

 ىلإ عفان ةيلك ةروصب لخلا نإف ةيئاثلا ةلحرملا يفو .بفاكو عفائو فيفخ

 .ه[1ح 143 :نساغلا 1 ح1904 7يفاكلا -'

 جا 3يلاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .-.............. 000 ا

 ,عقان ةدلاملا ىلع هروضح درجم لب .ةريثك هدئاوفو ءاذغو ماعط يأ بئاج

 ىلع نرلصي هتكئالمو هللا نإ :لاق هنأ هِي هللا لوسر نع يور دقف

 رابخألا تركذ دقف كلذ عمو الضن كلذب ىفكو .”علمو لخ هيلع ناوخ

 'يتالاك يهر ةصاخ ةروصب رمخلا لح دئاوفو ةماع ةروصب لخلا دئاوف

 اذإ رارضأو ةّدح اهل ءارفصلا ًاصوصخو ةرملا نإف ,ةرملا رسكي ١_

 عم عمتجا اذإ ضماحلا نال هكرملا سفن وأ ةدحلا كلت رسكي لخلاو ,تداز

 .حلمو ءام ىلإ ليبتو لعافت دعاقلا ةرملا

 رسكي لخلا مادإلا معن :ةثتكل يلع نينمؤملا ريمأ لاق ءبلقلا يبحي _"

 ةايح يف ببسلا نأ مالكلا اذه نم دافتسي دقو ,”بلقلا ييجي ةرملا

 هديعبب سيلو ةةرملا راسكنال ببس لخلا نأو ,ةرملا رسكنا وه بلقلا

 .بلقلل ًاعفان لهسملا لمعتساك ةرملا اعي ام لك نوكي امدنع
 ءارفصلا ةرملل هرسك ينعي دق اذهو ,”رارملا رسكي :رمخآ لسقن يفو

 .رارملا ةماع يأ ,ءارمحلاو ءادوسلاو

 ريني لخلا :لتلا هللا دبع يبأ نع ريخلا يفف ءبلقلا ةملظ عفري _'

 بلقلا سيلو ؛ينطابلا بلقلا يأ ؛نهذلا حتفت ينعي دق اذهو ,”بلقلا

 .ةلضعلا

 001 820/ :نساحلا -“

 56ج ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم 41باب 26 :19لئاسولا 7

 رماح ة43 ”نساحلا -*

 .هاغح ةلا# :نساغا -'



 ةعفاتلا ةيتابنلا ةيذهإلا

 لخلا :ريتعملا حيحصلا اهنم رابخأ ةلع يف هاج دقف ءلقعلا دشي _5

 ."لقعلا دشي

 غابطصالا :لاق هنأ ذا هللا دبع يبأ نع يور دقف ءانزلا للقي _5

 غابطصالاب ريبعتلاو ,مادتئالا ينعي غابطصالاو .”انزلا ةرهش عطقي لكلاب

 دقو مادتئالا نم وحنلا اذه يأ هيشلا يف زبخلا سمغ يأ غبصسلا نسم

 .يتأيس امك ديرثلا وحنب لكؤي
 لهكلا هللا دبع يبأ نع حيحصلا ريخلا يفف ,ةثلل عفان رمخلا لم _1

 نال ةديدشو ةبلص اهلعجو عمجلا وه دشلاو "”ةثللا دشي رمخلا لح :لق

 .نانسألا عزعزن ىلإ يدؤي ةثللا ةواخر
 هللا دبع يبأ نع ةربتعم ةياور يفف ؛مفلا ةماعل عسفان رمخلا لخ _/

 ,"مفلا دشيو نطبلا باود لتقي :لاقف :رمخلا لخ هدنع ركذ هنأ لقا

 لخ :ةهنقا هللا دبع يبأ نع حيحصلا يفف ؛نطبلا ناديد لتقي 4

 ."لقعلا دشيو ؛نطبلا باود لتقيو ؛ةثللا دشي رمدخملا

 كيلع :لاق نقلا كلا دبع يبأ نع ربخلا يفف ,ناديدلا ةماع لتقي _ذ

 ,0 اهلتق الإ ةباد كفوج يف ىقبي ال هنإف ؛هيف سمتغاف رمخلا لخب

 ,070/ح ةنه :نساحلا ,؟ح 719 :1يناكلا -'

 ١1ج يناكلا 3

 00: ح امال ؛نساحملا ح١8 :1يفاكلا -"

 .544ح ا :نساحغلا فج 75١ :1يفاكلا -*

 001ج اللا :نساحغا ,«ح17 :

 لئاسولا كردتسمو 50 :64باب 74 :1!لئاسولا رظناو 081ج 46 ؛نساغا 11ج 37

 .ةحابملا ةمعطالا باوبإ نم 88 ,47باب 77



 رمعلا لوطو ةحصلا .................. 22111111111

 : ةيصوت
 كرتي مث رمختيو شني كرتيو بنعلا لثم رصعي نأ ومه .رمخلا لمخ

 رأ ًاسار هريغ وأ ريصعلا نم لخلا عنصي الو هدحول ًالخ بلقنيل رمدلا
 .دسفُيو رمخلا جلاعي

 ."” متنا هومتدسفا ام ارلكأت الو دسف ام رمخلا لخ للك :رابخألا يفف

 لاعي مث ًارمخ ريصيو رمتخيل كرتي رمخلا لصخ نأ وه قرشفلا ليسقو
 وه هريغ امنيب .ًالخ بلقنيف حلما وأ فيقثلا لخلا هيلإ فاضي نأب ءيشسب
 .ًالخ ريصيل كرتيو لوآلا نم لخلا وأ حلملا هيلإ فاضي نأ

 بوبحلا عاونأ
 سدعلا
 ةفرعملاو ناميإلا تابلطتم عم ىشامتت يتلا ةكرابملا بوبحلا نم سدعلا

 يبنلا نع يور دقو ءاهعرسيو ةعمدلا رثكيو بلقلا قري هنأ ديب ةاجانملاو
 كيلع يلع اي :ةلا يلعل لاقر ,”ايبن نوعبس هيلع كراب سدعلا نأ يي
 كراب هنإو .ةعمدلا رثكيو بلقلا قري وهو .سدقم كرابم هنإف .سدعلاب

 ."ايبن نوعبس هيلع

 يف روصقو ضرملا نم عون بلقلا ةراسق نأ رابمخألا نم دافتسملاو

 ىلإ لجر اكش دقف .سدعلا وهو ايدام هجالع تلعج اهنأل يداملا بلقلا

 .4: 8 اضرلا رابخأ نويع -'

 30/004 :نساحغلا -'
 300ج 504 :نساحلا -"



 .... ةعفانلا ةيتابثلا ةيذغألا

 عرسيو بلقلا قري هنإف سدعلاب كيلع :لاقف ءبلقلا ةواسق فَي يبلا

 ةوسق هللا ىلإ اكش ليئارسإ ينب هايبنأ ضعب نأ :ةياور يفو .”ةعمدلا

 لكاف ءسدعلا ٍلُك نأ هيلإ لجو زع هللا ىحوأف ةعمدلا ةلقو بلقلا

 ."هتعمد ترثكو هبلق قرف سدعلا

 ,عمدلا ةلقو نيعلا فافج نم يناعي نمل أجالع سدعلا نوكي كلذبو

 سدعلا ىلع كراب هنأ رابخأ ةدع يف درو دقف ةكرابملا ةلاسم ىقبتو

 هللا دبع يبأ دنع تلكا :لاق ضيفلا نب دمحم نع ةياور يفو ًايبن نوعبس

 سّدق سدعلا نإ نولوقي ءالؤه نإ كادف تلعج :تلقف .سدعب ةفرم اللا

 .”ايبن نورشع الو هللاو ال ءاوبذك :لاقف ايبن نونامث هيلع

 اهيوار قيثوت مدعل دنسلا ةفيعض اهنا ريغ ينيلكلا اهاور ةياورلا هذه
 يهر نويعلا يف قودصلاو يقربلا اهاور ةكرابملا تاياورو .هنع يوارلا الو

 .فاعضلا نيب عمجلل يعاد الف دنسلا ةفيعض ىرخألا

 يفنلاف ,ةكرابماو سيدقتلا نيب قرفلاب اهنيب عسجلا نكمي كلذ عمو
 ,ىنعملا فالثخنا ىلع انسب لوقعم رهو .ةكرابملا وه تبشم او سيدقتلا
 ةدايزو ةدايزلا ىنعمب .ةكربلاب ءاعدلا وه ةكرابملاو ريهطتلا سيدقتلاف

 ملامو مودعملا ريهطت نكمي ال دقف ,ريهطتلا ريغ وهو ,راثآلاو دئاوفلا
 دقو :راثآلا ةدايز اذكو دوجولا لبق نوكي ةدايزلاب ءاعدلا نكلو دعب دجوي

 370 504 ؛نساحلا (ح5[5 :1يفاكلا -'

 754ج 404 :نساغلا ,ح185 2يفاكلا -'

 36: ج 004 :نساحغا 4 785 :3يناكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 .اهيلع ليوعت الف لصالاب ةيماع ةكرابملا ةياور نأ ينيلكلا ةياور نم دافتسب
 نإ :ةلل هللا دبع يبأل تلق لاق رامع نب ةيواعم نع ةربتعم ةياور يفو

 5 ن نوعبس هيلع كراب سدعلا نإ :لاق هيي يبنلا نع نووري سانلا

 نوكي دقف «"”سدعلا هيمسن نحنو .صمحلا مكدنع هنومسي يذلاوه
 نم دافتسي لب .كلذل ًاديبأتو ًارارقإ سانلا هيوري امع ةتا مامإلا توكس

 همسا ءايبنالا ةكرابم سانلا هيف يوري يذلا اذه ينعي ؛ينلا وه» هلوق

 ,سدعلا

 كاذ دارملا هل لوقي الكا مامإلاو ءسدعلاب ربع يوارلا نأ فيرظلاو

 ام نأ دارملا نركي نأ نكمملا نمف يفرك ةيواعمو ؛صمحلا هنومست يذلا

 ةفركلا لهأ هيمسي امو سدعلا ةنيدملا يف همسا صمحلا ةفوكلا لهأ هيمسي

 .سدعلاب ةئيدملا لهأ هيمسي ام وه سيل ,كاذنآ سدعلا

 ةيفانلا ةياورسلا لمح وهو رخآ وحنب امهئيب ضعبلا عمج اذلو

 ىلع لمحت ةكرابملا تاياورو .صمحلاب مويلا فورعملا ىلع سيدقتملل
 ,اةميقا مايألا هذه ىمسي يذلا وهو صمحلا قرم عويشل كلذو ؛سدعلا

 مويلا فورعملا سدعلا وه دارملا ناك ولو «فورعم ريغ سدعلا قرم امنيب
 .هتبرجت نم دبالو هدتعن مل قرم نع ربخت ةياورلاف سدعلا مساب

 قوحسم وهو ؛سدعلا قيوسل دئاوف رابخألا ضعب تركذ دقو اذه

 هللا دبع يبأ نع ةياور يفف ,هتيلقتب اوماقو هنحط يف اوغلاب اذإ سدعلا

 ركحاكاا ةيفاكلا -“



 انف“ 222000 .............. ةعقاتلا ةيتابنلا ةيلغألا

 نم ءافش هيفو ةةلعملا يوقيو شطعلا عطقي سدعلا قيوس :لاق :ةنكا

 ناكو ,هقرافي ال رفاس اذإ ناكو ,فوجلا دربيو ءارفصلا ئفطيو ءءاد نيعبس

 هنإف سدعلا قيوس نم برشا :هل لوقب همشح نم دحلاب مدلا جاه اذإ

 ."ةرارحلا ئئفطيو مدلا ناجيه نكسي

 اهباصأ انل ةيراج نإ :لاق رايزهم نب يلع نع ةحيحص ةياور ينو

 نأ ةغنا رفعج وبأ رمأف ؛ترملا ىلع تفرشأ ىتح اهنع عطقني الو ؛ضيحلا
 دهاش هلك اذهو ,"”تيفوعو اهنع عطقناف «تيقسف ؛سدعلا قيوس ىفسن

 نأ ينعي دق اذهو .ةرارحلا ئفطيو فوجلا دربي دراب سدعلا نأ ىلع

 دراب سدعلاو ةراحلا ءايشألا لامعتساو ةرارحلل لولعم ضيسحلا رارمتسا

 .ةرارحلل لولعملا شطعلا ينعي دق رخآلا وه :شطعلا عطقي» هلوفو

 لثم ىتح وأ شاطعلا ضرم لجأل ناك ءاوس شطعلا قلطم هب داري دقو
 - ركسلل ةضراعلا هذه عفري وهف لقالا ىلعو ,كلذ ين دعب الو ,ركسلا

 .ةرماب هتجللعم ال - شطعلا ينعأ

 هئاحبس هللا نأ :ريتعم دنسب هلصأو سدعلا نع ىوري اميف فيرظلاو

 ؛حلم اهيف هتحبس تناكو «هرذباف افك كتحبس نم ذح :بويأ ىلإ ىحوأ

 :صمحلا هنومست متنأو ,سدعلا اذه جرخف هرذبف اهنم افك بويأ ذعلف

 ."”سدعلا هيمسن نحنو

 .1ج 510/ 3يفاكلا -'

 .1حانال ”يفلكلا -'

 حالا# 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا -...

 صمحلا مويلا ةفوكلا لهأ هيمسي يذلاو .يفوك وهو ةعافرل باطخلاو

 وه سدعلا هنومسي امو ,(دونت) ةيسرافلابو سأر هل يذلا يوركلا وه
 ."حطسملا يرئادلا

 صمحلا

 يتلا ةمعطالا نم دحاو وهو حودممو رابخألا يف روكذم صمحلا

 ناك النيكل نسحلا ابأ نأ يور دقف .اهلكأ ىلع نومواديو ةمئالا اهوانستي

 ."هدعبو ماعطلا لبق خوبطملا صمحلا لكأي

 .رهظلا عجول دّيج صمحلا :لاق ا اضرلا نع حيحصلا ربخلا ينو

 ."ردصلا عجول ديج وه :لقن ينو ."”هدعبو ماعطلا لبق هب وعدي ناكو

 ءالقابلا

 يهف سانلا نيب عئاش ره ام فالخ ىلعو ةددعتم عفانم اهين ءالقابلا

 لكأ :لاق ةغنكلا هللا دبع يبأ نع حيحص دنسب يور دقف ,غامدلا يوفت

 ."يرطلا مدلا دلويو غامدلا يف ديزيو نيقاسلا خخمي ءالقابلا

 ةمعطالا باوبأ نم 44 باب 78 :17لئاسولا كردتسمو 34.37 باب 48 :11لئاسولا رظنا 3
 .ةحلبملا

 .344ع 200 نسال ءح14؟ :3يفاكلا -'

 245ج 008 :نساحلا ح36 :ةيفاكلا 7

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم ة,غباب 08 :17لئاسولا كردتسم -'
 .ةلالح 001 :نساحغا ءا ع4 يفاكلا -'



 اني ةمئاعلا ةيتابنلا ةيذهألا

 نيقاسلا خم نأ فورعملاو نيقاسلا خم ةدايز ينعي نيقاسلا خخمتو

 تفاضأ لب ؛مدلا ةدايز يأ .ءيشلا اذه تركذ ةياورلاو مدلا ديلوتب موقي

 غامدلا ةدايزب ةقالع نيقاسلا خم ةدايزل نوكي دقو ءيرطلا مدلا دلوت اهنأب

 نيقاسلا خم ةدايزو مدلا ديلوت نيب ةقالعلا توبث دعبف ,ديعبب سيلو ًاضيأ

 .نيقاسلا خم ةدايز نم ركذلا يف برقأ هنأل غامدلا ةدايزب ةقالعلا تبثت

 دئسب يور دقف مدلا ديلوتو نيقاسلا خم ةدايز نيب ةقالعلا دكؤيو

 مدلا دلويو نيقاسلا خخمي ءالقابلا لسكأ :لاق نا اضرلا نع حيحص

 ,”يرطلا

 غبدي هنإف !هرشقب ءالقابلا الك :يقا هللا دبع يبأ نع ةياور يفو

 لماش قالطإلا نكلو يناثلا رشقلا وه رشقلا نم نقيملاو .ةلعملا

 يلي يبنلا نع ةياور يفو .'”ءالقابلا رشق ىمسب ام لكلو أعم نيرشقلل
 ,”"رانلا هتريغ ًائيش لكأي لو ,عفر ىتح هالقابلا ىسيع ماعط ناك

 ءايبوللا

 ةمئالا نكلو :حيرلا دلوت اهنأ فورعملاو .بوبحلا نم ةدحاو ءايبوللا

 ."ةنطبتسملا حايرلا درطت ءايبوللا :اولاق

 349ج 20 :نساحغا اح 114 :1يناكلا -'

 360ج 507 :نساغلا ,7ح 504 :1يناكلا -'

 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم 80 باب ٠٠١ :31لئاسولا رظناو .18 :قالخألا مراكم -"

 حالف ”يفاكلا -'



 حلا لزطو ةخيفلا بيتي انس 5255:

 اذه لثم يتأيو اهدرطو حايرلا ديلوت نيب قرف درجو ينعي اذهو

 ةرهاظ ناعون حايرلا نأ ىلع ةياورلا هذه لدتتو .نوتيزلا يف مالكلا

 .سجيال ام ةيناثلاو ناسنإلا اهدوجوب سسحتي ام اهلعل ىلوألاو ,ةنطبتسمو

 شاملا

 ضايبلا وهو قاهبلا جلاعي هنال ,ةحودمملا بوبحلا نم دححاو شاملا
 اكش دقن ,يقمع هنإف صربلا فالحب ًايحطس نوكيو دلجلا يف نوكي يذلا
 يف هلعجيو هاسحتيو شاملا خبطي نأ ءرمأف قهبلا ةنقا نسحلا يبأ ىلإ لجر

 ,باعط

 ىتح هلام ةرثك ينعي وهو .هبرشي ىنعمب هاسحتي انقل هلوق نم دافتسيو
 .ةبروشلاب مايالا هذه ىمسيو ًاءاسح نوكي

 نم ًادحار شاملا ءاسح لعج ينعي وهف .هماعط يف هلعجي هلوق امأو
 ؛ماعطلا يف شاملا لعج ةدارإ لمتجيو ههيلايلو همايأ يف اهمعطي يتلا ةمعطالا

 مالكلا يتأي يتلا ةثلثملا خبط اذإ وأ شاملا هل فاضأ ًازرأ ناسنإلا خبط اذإف
 هب نهبلا جالعل ةصاخ ةيفيك كانهو ,اذكهو ,شاملا اهيلإ فاضأ اهنع

 .صاخملا جالعلا يف تمدقت

 سوراجلا
 دقو ءاذغلا نم سانلا هلعي ال شاملا هبشي بوبحلا نسم عون وهو

 ناكو ةيذغالا هنم لمعيو قباسلا يف لكؤي ناك نكلو ءطقف هب ىوادتس

 جات :ةيفلكلا -'



 ... ةعقاثلا ةيتابثلا ةيذهالا

 ةسيره ةيطا نسحلا يبأ عم لكأ هنأ ضعبلا ثدح دقف :عفانم هلو ًانولأم

 ينبجعأ هنأو ,ةلئاغ هل الو لقث هيف سيل ماعط هنأ امأ :لاقف ؛سرواجللاب

 ."ةلعملا يف نيلأو عفنأ نيللاب وهو يل ذختي نأ ترماف

 خبطي نأ نم عفنأ وهف بيلحلا عم خبط اذإ يأ ,بيلحلا ينعي نبللاو

 ماعط هنم لومعملا ةسيرفا تقولا سفن يفو ةسيره نوكي ىتح محللا عم

 .هيف ررضاالو فيفخ

 دبع نع يور دقف ,لهسإلل ًاصوصخ عفان هنم لومعملا يوسلا اذكو

 هللا دبع وبأ يل لاقف ,ينطب قلطأو ةنيدملاب تضرم :لق ريثك نب نمحرلا

 تلعفف .نومكلا ءامب هبرشأو سرواسجلا قيوس ذسخآ نأ ينرمأو :هيقا
 ."”تيفوعو ينطب كسمان

 (رّضُحلا) لقبلا

 مهنأ دح ىلإ ةدئاملا ىلع لقبلا روضح ينعأ :ةمئالا هب مزتلا ام اذه

 تنك :لاق نانح نع يور دقف لقبلا رضحي مل ام ماعطلا نع نوفكي اوناك

 ةّلعل هنم انأ تعنتماو لقبلا ىلع لامف ةدئاملا ىلع ةنكا هللا دبع يبأ عم
 م ةهلقا نينمؤملا ريمأ نأ تملع امأ نانح اي :لاقف ىلإ تفتلاف ءيب تناك

 يهف ةرضمخ نيئمؤملا بولق نأل :لاق ؟لو :تلق ءلقب هيلعو الإ ىبطب ثؤب

 ."اهلكش ىلإ نحت

 31ج 584 1يئاكلا -'

 جام ةيفاكلا -'

 301ج ه0 :نساهلأ ,؟ح107 :ةيفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠

 عبط وهو ميلسلا عبطلا اهبلطي ةيزيرغ ةيعبط يكف مامإلا اهلعج دقف

 ًائيش ضفري الو هعفن رثك اذإ الإ ائيش ميلسلا عبطلا بلطي امو .نينمؤملا
 .ةمرحملا ةمعطالا ثحب يف كلذ انلّصف امك هررض رثك اذإ الإ

 ينسلجأو ةقكا يضاملا ىلإ ثعب :لق مهضعب نع ىرخأ ةياور يفد
 :مالغلل لاق مث هدي كسماف ؛لقب اهيلع نكي مل ةدئالاب اؤاج املف ءادغلل

 :لق ةرضخلاب ينتأف :ةرضخ اهيف سيل ةدلام ىلع لكأ ال ينأ تملع امأ

 ."لكاف هدي دمف ةئئاملا ىلع هاقلأف لقبلاب ءاجف مالغلا بهذف

 ىلإ ةفاضإلاب .اهعفانم رادقمو رضخلا لكأ ةرورض ىدم يكحي اذهو

 ,ةيلح ءيش لكل :هنكا هللا دبع يبأ نع يور دقف ,ةرفسلا يف ةنيز اهنوك
 ."'لقبلا نارخلا ةيلحو

 يف هاج امل عقانم ةدئاملا ىلع ةرضسخلا روضح سفن يفف كلذ عمو

 عم ناطيشلل ةدرطم هنإف لقبلاب مكدئاوم اورضخ :إيَي ينلا نع ثيدحلا

 .”مكدئاوم اونيز :ةياور يفو "”ةيمستلا

 ثاركلا

 الو هدحو هلكأ يزجي ثيحب لوقبلاو رضخلا تايرورض نم ثاركلا
 يف زبخلا لكمك لوقبلا يف هلْثَم هنأ :ثيدحلا يف نآل هنودب هريغ لكأ يزجي

 .8009/ :نساحلا ,1 ح07 :1يفاكلا <'

 56 :1يسوطلا يلامأ -'

 20 :قالخألا مراكم -*

 حاملا ةمعطالا باوبأ نم 14٠ :37جو ةدئاملا بادآ باوبأ نم 1؟7بغب 07+ 8قئاسولا رظنا -'
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 98 باب :17لئاسولا كردتسمو



 .. ةعفانلا ةينابتلا ةيذهالا

 لكل :ةنقل نسحلا يبأو ةتا هللا دبع يبأ نع ةياور ينو ؛”ماعطلا رئاس

 ُهلْيَي لوسرلا دنع لوقبلا ركذ دقو «”ثاركلا لوقبلا ديسو ديس ءيش

 زبكخلا لضفك لوقبلا ىلع هلضفو «ثاركلا اهسأرو لوقبلا مانس :لاقف

 يناكو ؛هلكآو هبحأ انأو ,يلبق ءايبنالا ةلقبو يتلقب يهو هايشالا رئاس ىلع

 ًالضف كلذ يف ىفكو .”نسحو ةرضخ هقرو قربي ةنسجلا يف هتابن ىلإ رظنأ
 يبجي نع يور دقف .ءابدنهلا ىلع هلّضفت تاياورلا ضعب نأ لب ؛ةمعنو

 لكاي وهو ةضور يف ناسارخب كل اضرلا نسحلا ابأ تيأر :لاق ناميلس نب

 نم ةرطق موي لك هيلع رطقي ءابدنلا نأ نووري سانلا نإ :تلقف ثاركلا

 ثاركلا نإف ةنجلا نم ةرطق موي لك هيلع رطقي ءابدنها ناك نإ :لاقف ةنمجلا

 ,"ةنحلا ءام يف سمغني

 ىلع :قلا هللا دبع يبأ عم تنك :لاق ريدس نب نانح نع يورو

 مكدع ءاج امل :تلق !؟ثاركلا لكأت ال مل :لاقف . ءابدنحلا ىلإ تلمف .ةدناملا

 هيلع رطقي هنإ :تلق ؟انع ءاج يذلا امو :لاق هابدنهلا يف ةياورلا نم

 عبس نذإ ثاركلا ىلع :لاقف لاق ةرطق موي لك يف ةنجلا نم تارطق

 ,©7تارطق

 .اله4ح 811 :نساحللا :«ح 500 :1يناكلا -'

 د00 01١ :نساحلا -'

 341ج ه1 :نساحللا -'

 385ج 03 احلا -'

 .345ح 217 :نساغلا حالت ”1يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .....-...

 :ثاركلا دئاوف

 هتحبلعمو مدلا هتاليز يه ثاركلا دئاوف مهأ لعلو .مدلا ضارمأ ١_

 ,ريساوبلا فزنو ؛يومدلا لاهسإلاو مدلا فيزن لثم مدلا ضارمأ ضعبل

 لئسف الكا نسحلا يبأل مالغ ىكتشا ؛لاق ركب نب ىسوم نع يور دقف
 مدلا دعقف ءانمعطأف .مايأ ةثالث ثاركلا هومعطأ :لاقف ؛لاحط هب :ليقف هنع

 مدلا جورخ يأ .مدلا فيزن وه لاحطلا ةمالع نأ ينعي اذهو ,”ءرب مث

 .فزنلا قلطم وأ ؛جرخملا نم

 لحطلا عجو نقلا رقابلا ىلإ لجر اكش هنأ ةياور يفف لحطلا _؟

 ةكلهلا ىلع فرشأ ىتح أرش موي لك دادزي هنأو جالع لككب همللع دفو
 نم معطأو ؛يبرع نمسب ًاديج هلقاو ًاثارك ةضف ةعطقب رتشئا :الخقلا لافن
 ,"ىلاعت هللا ءاش نإ ئرب كلت لعف اذإ هنإف .مايأ ةثالث عجولا اذه هب

 تيتئاف ةديدش ةاكش ةنيدلاب تيكتشا :لاق ةملس نع .هجولا ةرفص _"'

 ثاركلا لك :لاقف معن :تلق .ًارفصم كارأ :يل لاقف انقل نسحلا ابأ
 .فيزتلا عطق رأ مدلا ةدايز ينعي دق اذهو .””تنربف هتلكاف

 ينو اهفزن عطقي يأ /'ريساوبلا عطقي هنأ :ةياور يفف :ريساوبلا _؟

 .*ريساوبلل ديج هنأ :ىرخأ ةياور

 .ةللح 011 :نساحغا ,اح 0 3يفاكلا -'

 حام ةيفاكلا -“

 .الل/ح 217 :نساغلا ,1ح 506 ”يفاكلا ف



 541 ..... ةعفاتلا ةيتابثلا ةيذغألا

 .اهيف فزن ال ًاروكذ تناك ول ىتح ريساوبلا لصأ ةحباعم ينعي دقف

 مفلا ةحئار نتئ ليزي يأ ؛مفلا ةهكن هب دوصقملاو ,ةهكنلا بيطي 5

 عاونأ ضعبك ةحئارلا نتنو نفعتلا بابسأ ىلع يضقي هنأ ينعي دق اذهو

 .تاباهتلالا ةحاعمو بوركملا

 ةماع دارملا نوكي دقو ,نطبلا حاير يه حايرلاو ؛حايرلا درطي ١_

 ًاديؤم نوكيف .تاباهتلالا ينعت رابخألا يف حابرلاو حيرسلا نإف ,تاباهتلالا
 ,مفلا ةحئار نئن ليزي مث نمو نيتزوللا لثم ىتحو مفلا تاباهتلا ةلازإل

 !لقف ثاركلا نع ةنقلا هللا دبع وبأ لئس دقف ,ماذجلا نم نمؤي _ا/

 ,ريساوبلا عطقيو حايرلا درطيو ةهكنلا بيطب :لاصخ عبرأ هيف نإف هلك

 هيلع نمدأ نمل ماذجلا نم نامأ وهو

 :تايصوت
 ىلإ فارطالا نم لقنيو دصحيام ًاصرصخ ثاركلا لسغ لّضفي ١_

 هلسغ نود نم هلكأ نم عئام ال نكلو ,ةرتف دعب لكألا دي ىلإ لصيو ندملا

 اهنأب تاياورلا اهنع ربعت هيلع ةديفم داوم دوجو لجال ,ناتسبلا يف
 يف مدقت امل هضفن مدع ىتح لاحلا اذه يف لضفي امك ةنجلا نم تارطق

 ثاركلا لكاي ناسارخب تكا نسحلا ابأ ىأر لجر نع يور دقف .ءابدنهلا

 ءيش هنم هب قلعي ال :لاقف دامسلا هيف نإ :هل ليقف ءوه امك ناتسبلا نم

 .”ريساوبلل ديج وهو

 114 :1لاصخلا .؛حاام :ةيناكلا-'

 .الالح )5 :نساحلا :1ح 996 ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .........-

 نوكي دقو ريساوبلل ديج لسغ نود نم هلكا نأ دارملا نوكي دقف

 .ةماع ةروصب هعفن وه دارملا

 لكلا نسحلا ابأ تيأر :لاق برقعي نب سنوي نع يور دقف كلذ عمو

 الا هنأ :ىرخأ ةياور يفو .'هلكأيو ءالاب هلسغيف هلوصأب ثاركلا عطقي
 «ثبنملا ةراشملاو ”هلكأيو هاملاب هلسغيو ةراشملا نم ثاركلا لكاي وهو يؤر

 نود نم هلكأو .ةيلك ةروصب بولطملا ره لسفلا دعب هلكأ لعلو

 .ريساوبلا لثم جالعل ةصاخ ةلاح يف لسغ

 دبع يبأ نع يور امل هسأرو ضيبألا ثاركلا لصأ عطق لّضسفي _"

 قرط ةدعب ةيورم ةياور يهو ,”هسؤرب فذقاو هلوصأ عطقا :لاسق ةققا هلل
 نسحلا ابأ نأ نم ةقباسلا ةياورلا يف ام هيفاني الو ةربتعم نوكن دق ىثحو

 يكمحي لعف وهف هلكأيو ءاللاب هلسغيف هلوصأب ثاركلا عطقي يؤر القل
 .ةصاخ ةلاح

 رثكي نأ يغبني ,جالعك ثاركلا ذختي نم نأ رابخألا نم دافتسملا _”

 ريثك ىرتشملا نأ ينعي وهو ."ائارك ةضف ةعطقب رتسشا ربخحلا يف نآل هنم
 رثكأ ةناع زيخلا نال هلكأ ةرثك ينعي دق زبخلا لثم ريبعتلا سفن لعلو .ادج
 .مادإلا نم

 360ج 015 :نساهفلا :؟ح700 :7يفاكلا ف

 رابع 011 ”نساحلا ,؟حاام :ةيقلكلا -'
 787ج 015 :نساحلا ./ح117 ”يفاكلا ا
 رك ةةمثألا بط -'



 ...... ةعقاتلا ةيتابنلا ةيدغألا

 ."”شيرخلا حلملاب ثاركلا لكأي ناك تيكا نينمؤملا ريمأ نأ يور 5

 رمتلا وْ هللا لوسر عم لكأ هنا تت نينمؤملا ريمأ نع _ه

 .”ثاركلاو

 هللا دبع وبأ لاقف ثاركلا لكأ نع ىهن ُةيْفَع هللا لوسر نأ يور ١

 .ةالصلا تاقوأ هلكأ ينعي اذهو ,”همير دهي كلما نال ىهن امنإ :هنتقلا

 ؟"ديدنملا

 اهنأ يورو“ يبو للا لوسر ةلقب اهنأل ىابدنحلا دئاوف ريدقت نكمي ال

 ىلع ءابدنملا لضف :لاق ةنكلا هللا دبع ابأ نأو ,””ةنحللا باب ىلع ةرجش

 لكأل سانلا رجه ره فسؤملا نكلو ؛"”سانلا ىلع انلضفك لرقبلا

 نم ةدحاوك لمعتست تناك اهنا ىلع لئت ةياورلاو ,مايألا هنه ءابدنهلا

 عم لكؤت الو تاورضخلا عم عابنت ال مويسلا نكلو ,رّضُحلا يأ لوقبلا

 .ناطيشلا اهايإ اناسنأ ىمظع ةراسخ رهف ؛تاورضخلا

 .ال4ح 0١١ :نساحغلا اح 1755 71يفاكلا -'

 '- :نساغا 00١ 306

 ةلردتسمر 117 011 ,196بقي 116 :97للاسولا رم ام عيمج يف رظلاو ,الاقع 207 'ئسانغا 3

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 8 ىامك باب 414 :07لئاسرلا

 .«ينساك» ةيسرافلاب ءابدنهلا -

 ١1ج 7 :ةيفاكلا -*

 39! 2007 :نساحغا -“

 390ج 508 :نساحلا ح10 :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..............

 مكيلع نولوقيو اهلكأب انوصوي اولاز ام ْكنَيَِخ ةمئالا نأ لاحلاو
 ,"ةنحجلا نم جرخأ هنإف ءابدنهلاب مكيلع:لاق ذة يلع نأ يور دقن ءابدنهاب

 ."”ءابدنهلا انتلقب لكأب مكيلع ةغتكل اضرلا لقو

 :هابدنهلا دئاوف

 لثم .ىرخألاو ةرتفلا نيب تاموعطملا ضعبل ةيونعم دئاوف انعلاطت ١_
 ةدئاف اه ًاضيأ ءابدنهلاو :ةنجلا لحخديو ةسوسولا ناطيش يفني هنإف نامرلا

 ىضري ام :ةنفقلا هللا دبع يبأ نع ريتعم قيرطب يور دقف ؛ليبقلا اذه نم

 عبس لكأ نم :ىرخأ ةياور يفو "'رانلا لخخدي الو ءابدنملا غيسي نأ مكدحأ

 ."ةنحللا لخخد لاوزلا لبق ةعمجلا موي ءابدنه تاقرو

 هنإف ءابدنهلاب كيلع :لاق ايا هللا دبع يبأ نع يور هلملا يف ديزت _"

 دقو ؛لجرلا ءام وه ءاملاب دوصقملا لعلو «”دلولا نسيو ءاملا يف ديزي

 هلوق نكلو ءنيعلا ءامو مفلا ءامك ندبلا يف دوجوملا ءاملا ةماع دارملا نوكي

 «لوألا ىنعملا ةدارإ ىلع ةنيرق نوكي دق كلذ دعب «دلولا نسجيوا الفلل

 .لجرلا ءام ينعأ

 ًافيعض هينم ناك نم يّرقت وأ مقعلا لاعت اهنأ ينعي دلولا ديزت _"

 يبأ نع يور دقف ؛لمحلل ًادادعتسا رثكأ اهلعجيو ةأرملا يوقي كلذكو

 104ج 009 :نساحلا م

 236ج م6 :نساحلا -'

 305ج م١3 :نساغل -"

 2/5 2٠١ ؛نساحلا -'

 حا ةيفاكلا -“



 ......... ةعفاشلا ةيتابنلا ةيدغالا

 لكأب مكيلع ةقنكا اضرلا نعودلولاو لاملا رشكي ءابدنملا :ةقتقل هللا دبع

 لكأ ةيافك مدع رهاظلا يفو ,"دلولاو لملا يف ديزت اهنإف ءابدنملا انتلقب

 ؛رضخلا نم ةدحاوك اهلكأ دايتعاو ءابدنهلا لكأ ةرثك نم دبالو نيترملاو ةرملا

 ,"”ءابدنملا لكأ نمديلف هدلوو هلام رثكي نأ بحأ نمو :ةاتكل اضرلا لوقل

 .نامدإلا وه مهلاف

 بغري ناك نمف دلولا ةروكذ ىلإ يدؤي ءابدنلا لكأف .دلولا ةروكذ _؟

 هنامدإلاب ةطورشم ًاضيأ ةدئافلا هذهو ىابدنهلا لكأيلف ركذ هل دلوي نأ يف

 روكذلا هدلوو هلام رثكي نأ هًرس نم :لاق ةغتكا قداصلا نع يور دقف

 ,لجرلا ءام يف ديزت اهنأ كلذ يف رسلا لعلو ؛”ءابدنملا لكا نم رثكيلف

 ةيارر يفف :رابخألا يف ءاجامك أركذ دلولا جرخ لجرلا ءام بلغ املكو

 لولا نسحيو ءاملا يف ديزي هنإف ءابدنفاب كيلع :لاق .اننقا قداصلا نع

 ةروكذ لامتحا ةدايز ينعي اذهو «"ةروكذلا دلولا يف ديزي نيل راح وهو

 وه ءابدنهلا نمدم دالوأ يف بلاغلا نأ اندجول ةيئاصحإ انيرجأ ولو ؛دلولا

 اهنمدُم دالوأ نوكيو ؛لمح لك يف ةروكذلا لامتحا دادزي كلذبو .ةروكذلا

 .ثانإلا نم رثكأ روكذلا

 قداصلا لوقل ؛هسجولا ليمج دلولا جورخخ ينعي وهو ؛هجولا نسمي _0

 305ج 501/ ؛نساحغا -'

 233ج ه4 :نسافا-*

 .2ح07 :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةدايز نأ ينعي دقو ؛”هجولا نسحيو ءاملا ديزي هنأ ةياور نم رثكا يف القا
 .تايئاصحإ ءارجإ ىلإ ةجاحمب وهف دلولا لامجب ةقالع اه ءاملا

 هل لوم ىلإ ككل هللا دبع ابأ تبحص ضيفلا نب دمحم لاق دقو اذه
 هللا دبع يبأل مالغ هل لاقف مئاق مالغ اذإف .هراد ىلإ انيهتناف ةنيدملاب هدوسعي
 اذهو «””ءابدنهلل ًالاكأ ناك هابأ نإف هم :هنقل هللا دبع وبأ لاقف حنت تكا
 هزيبمت نكمي صاخ لامج وه ءابدنهلا لكأ هببس نوكي يذلا لامجلا نأ ينعي
 نول ءافص وهو ًاضيأ صاخ لامج ره لجرفسلا لكآ دالوأ لامج نأ امك
 .لجرفسلا نول ءاغص هبشي هنأ ىتح ةرشبلا

 الام اذهو ,'”لاملا يف ديزي ءابدنملا لكأ نأ تاياور ةدع يف ءاج _5
 رخآلا اذهف ."”رسيأ ءابدنمهلا لمكأ رثكأ نم ةياور يفو انثمب يف لخدي
 .لكألا ةرثكب طورشم

 ىمحلا حلاعي _ا/

 ضيعبل اموي ءابدنهلاب قف اضرلا مامإلا اعد دقف :عادصلا جلاعي 8
 ىلع ريصي مث قدي نأ رمأف . اذصلاو ىمحلا هذمأي ناك دقو مشحلا

 هنا امأ لاق مث هسأر ىلع هعضوو جسفنبلا نهد هيلع بصو ساطرق
 ."عادصلاب بهذيو ىمحلا عمقي

 .!1 :5ح ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم 1١5 بايب 1؟لئاسولا رظنا -'

 230ج ه4 :نساحلا -*

 .ةحابملا ةممطألا باربأ نم ٠١6 باب 141 :30لئاسولا رظنا -*
 296ج ت١0 :نساحفا -“

 .4ح 707 :1يناكلا 5



 ب ... ةعفانلا ةيتابنلا ةيذهالا

 :ةلؤقلا هللا دبع يبأ نع ربتعم قيرطب يور دقف جنلوقلا نم ةياقو

 نم نمأ ءابدنهلا نم (تاقرو) تاقاط عبس هفوج يفو تاب نم :لق

 نم بتك ءابدنهلا لكأ نم :ةياور ينو ,"هللا هاش نإ كلت هتليل جنلوقلا

 ."هتليلو كلذ موي نينمآلا

 ءاد لكل ءاود ٠_

 يور دقو ةماعلا ةيودألا نم ءابدنهلا نأ ماعلا جالعلا يف مدقت دقف

 يف ءاد نم ام (ءاد لكو) ءاد فلأ نم ءافش ءابدنهلا يف نأ ةهقلا اضرلا نع

 ."ءابدنهلا هعمق الإ ناسنإلا فوج

 مومسلل عفاد ١

 لكأ نم :لق هاي ينلا نع يور دقف ءرحسلا ريثأت نم عينام _1؟

 ."مس الو رحس هيف لحي مل هيلع مان مث ءابدنهلا
 ال باودلا نم هبرقي الو :ةراملا ةياورلا ليذ يفف .ةماسلا دعبي _1

 ."حبصي ىتح برقع الو ةيح
 سأرلا عجو 14

 سارضالا عجو_5

 34ج 004 :نساحف راح :ةيفاكلا -'

 109 :قالخألا مراكم -'

 .4ح #0 ةيفاكلا -'

 39 :يدنوارلا تاوعد -'

 .48 :يدنرارلا تاوعد -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ............

 نيعلا عجو_١

 هللا دبع يبأ نع يطتزبلا رصن يبأ نع يور دقف ءهجولا مرو _1

 مروت ىتح ينيع يف ًانابرضو ,يسارضأو يسأر يف اناجيه هيلإ توكش :لاق
 نم هيلع بصو هءام ذخو هرصعاف «ءابدنهلا اذهب كيلع :لاقف هنم يهجو

 تفرصناف :لاق هررض عفديو هنكسي هنإف .هنم رثكأو دزربطلا ركسلا اذه

 دقو تحبصأف ,هيلع تفو هتبرشو مانأ نأ لبق يتليل نم هتحباعف يلزنم ىلإ

 ."هنمو هللا دمحب تيفوع

 :تايصوت

 عبس لضفألاو هلقأ تاقرو عبس ره ءابدنما نم لكالا رادقم ١_

 .هنم تاتبذ عبس يأ «تاقاط

 الر ءابدنملا اولك :ةاي يبنلا نع يور دققف كابدنملا ضفنت ال _'

 يفو :"”هيلع نرطقي ةنجلا نم تارطقو الإ مايالا نم موي سيل هنإف هوضفنت
 نم ةرطق ءابدنهلا ىلع رطقتو الإ حابص نم اسم :َِي هنع ىرصخأ ةياور
 .”هوضفنت الو هولكف ؛ةنحلا

 دح غلبت دق ةريثك هابدنملا يف ةنجلا هام دوجو ىلع ةلادلا تاياورسلاو
 .رئاوتلا

 150 ةمئالا بط -'

 008 :نساغلا -'

 086 :!يسوطلا يلامأ -'



 .. ةعفانلا ةيتابنلا ةيذغألا

 ةجاحب وهو اهعفن مومعو .ءاد لكل اهتيئاود يف رسلا وه اذه لعلو

 .”ءلملا كلذ وأ ةداملا كلتل فاشتكاو رابتخا ىلإ

 لجفلا

 حودمم وهو ,ةعئاشلا ةلوكأملا ةفورعملا لوقبلا نم دحاو مويلا لجفلا

 ىوس ءيش هنم ىقلي الو ههبلو هلاقيسو هقرو ينعأ عفان هلكو رابخخالا يف

 هيف نإف لجفلا لك :رابخألا يف ءاج دقف ؛ايداصتقا نوكيف .هنم دسافلا

 ”مغلبلا عطقت هلوصأو :لوبلا لهسي هبلو ؛حبرلا درطي هقرو :لصخ ثالث

 مغلبلا عطقت هلوصأ لجفلا :ةثلاث ةياور يفو .”ئرمي هقرو :ةياور يفو

 مقلبلا عطقي هلصأ :ةعبار يفو "ردح لوبلا ردحي هقروو ,مضهي هبلو
 ,حيرلا درطي هنا هقرو ةدئاف نوكت اذهبو لوبلا ردحي هقروو ماعطلا مضهيو

 .ًاردح لوبلا ردحيو ؛ئرميو

 .ماعطلا مضهيو ؛مغلبلا عطقي هنأ هناقيس يأ هلصأ ةدئافو

 .ماعطلا مضهيو لوبلا لهسي هنأ :هبل ةدئافو

 اهلضفأ لعلو ؛ليدبتو ربيغتو لقنلا يف ثدح طلخ كانه نوكي دقو

 .فورعملا وهو لوألا ةياورلا

 118 :11 لئاسولا كردتسمو ,ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 1١0 _ 1١1 باب 14١ :7!لئاسولا رظنا -'

 .ةجلبملا ةمعطالا باوبأ نم 41 - 4١ باب

 6٠ ءالااح 074 :نساحغا ال“ :!لاصفملا ح80 :3يئاكلا -'

 جالا :ةيفاكلا -؟

 .؟حالالا 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا -......... ب

 ءاشجلا ةحئار نتن نم صلختلا لجأ نم لجفلا لكآل ةيصوت كانهو

 ال نأ متدرأو لجفلا متلكأ اذإ :لاق كي ينلا نع ةيورم ؛لجفلا لكأ دعب

 .”هلكأ دنع يلع اولصف .نتنت

 جورالبلا

 رغصأ هقرو نكلو فورعملا ناحيرلا هبشي ,يلبجلا ناحيرلا وه جورالبلا
 ,هنم رغصأ نكلو ناحيرلاك دوسأ رذب هلو ةعبرم هناقيسو «ناحيرلا قرو نم
 بارشلا هنم لمعيو ؛يتبرش مخت» ةيسرافلابو ؟ركدلابلا» هل لاقي يذلا وهو
 نوكي نأ هبشيو قسجلا ماشلا لهأ هيمسي ينلا وه :ليقو .خفتنيف ركسلاب

 ةيسرافلابو ؛جنردابلا وه :ليقو .ناحيرلا ةليصف نم رخآلا رهف ,عانعنلا وه

 .هيوبجرداب

 هللا لوسر ىلإ لوقبلا بحأ ناك هنأ يور دقف كلذ نم نكي امهمو

 ريمأ ناكو ,"”ةنحلا يف ةتبان اهترجش ىلإ رظنا ينأك :لوصقي ناكو "يي
 ,كانل جورذلبلا :نولوقي ةمئالا دج امنيب ,"”جورذلبلا هبجعي نيا نينمؤملا

 ةكئالملا هللا رمأ جورفابلا ةلقب نم لكأ نم :ُْيْيَي ينلا نع ةياور ينو
 :يلي امك اهركذن ةددعتم دئاوفو ًاصاوخ هل نأ مهلاو ”تانسحلا هل نوبتكي

 110 :17لئاسولا كردسمو ,151باب 125 :30لئاسرلا رظنا ,؟96 :ة(راحبلا) وي بلا بط ذي
 .ةحايملا ةمعطالا باوبأ نم ؟7ْباب

 400ج هل :نساهلإ -'

 01ج 014 :نساحلا -*
 ةحيحص ةياورلاو ؟ح 104 :3يناكلا -_

 5503-5304 149 :17لئاسرلا رظنا ع

 19/4 :قالخألا مراكم -'



 ..... ةعفانلا ةيتابثلا ةيذغألا

 .فئالا يف وأ ءاعمألا يف ناك ءاوس ددسلا حتفي ١_

 ماعطلا يهشي _"

 نإف لازهلا يفني وأ ,ليق امك ةئرلل عفان وه يأ ؛لسلاب بهذي _"

 يفنيو نمسي ماعطلل يهشملا نأ مولعمو لوألا ةجردلاب لازهلا وه لسلا

 .لازهإ

 ماعطلا ئرمي _

 لقثلاب بهذي _5

 اشجلا بيطي _5

 ةهكنلا بيطي _/

 جورالبلاب اعدف ةدئاملا 8 نسحلا يبأ عم رضح نمع يور دقف

 يهشيو ددسلا حتفي هنأو ماعطلا هب حتفتسا نأ بحأ ينإ امأ :لاقن

 نم هدعب تلكأ ام هب تحتتفا انأ اذإ يلابأ امو ؛لسلاب بهذيو .ماعطلا

 ًاضيأ هب اعد ءادغلا نم انغرف املف :ةلئاغ الو ءاد فاخأ ال ينإو ؛ماعطلا

 هب كماعط متخا ؛لوقيو هنم ينلوانيو هلكأيو ةدئاملا ىلع هقرو عبتتي هتيأرو

 اشجلا بيطيو ؛لقثلاب بهذيو دعب ام يهشي امك لبق ام ئرمي هنإف

 .”ةهكنلاو

 كوحلا

 «فورعملا ناحيرلا وه نوكي دقو «ناحيرلا ةليصف نم عون وه كوحلا
 هوه وه تاياورلا يف لب لعنلاب لعنلا قباط جورذلبلا دئاوف هبشت هدئاوفو

 حالا ”يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 اذه :لاقف جورذلبلا ىلإ ُعّيَِي هللا لوسر رظن دقف «قرف امهنيب سيلو
 كوحلا نع ةفتكا هللا دبع وبأ لثسو .”ةنجلا يف هتبنم ىلإ رظنأ ينأك كوحلا

 .”جورذلبلا يهو اهيلإ عرست ناديدلاو رخبت اهنأريغ سانلا ىلإ ةببحنلاقف
 ةراشإلا دعب هلوق نكلو نيلقبلا فالتخا ينعي دق مسالا فالتسخاو

 نإو هعفانمو هتافص هل رأ هتليصف نم هنأ ينعي دق :كوحلا اذه :جورذلبلا ىلإ

 ,كوحلاو جورذابلا نامسا هلو هنيعب وه هنأ ينعي دقو ,رهاظلا بسحب ارياغت

 ىلع لديو الإ جورذابلا وه كوحلا نأب سانلا ةمئالاو هِي يبنلا رابخإ امو

 بسحب مسالا فالتخال وأ ءامهرهاظ فالتخال «كلذب سانلا ةفرعم مدع

 .رابخإلل عاد كانه ناك امل الإو قطانملا

 بجعي ناك :الفكا نينمؤملا ريمأ نع ةياور يفف كلذ نم نكي امهمو
 هب نيزي هنأ :ةغتكا هللا دبع يبأ نعو ,”كوحلا لوقبلا نم ُةيَِي هللا لوسر

 ."”مهدئ اوم ةنحلا لهأ

 :هعفانم امأو

 ماعطلا ئرمي ١_

 ددسلا حتفي _"

 396ج 015 ؛نساغا -'

 9/6 ةانسإلا برق ,/7ح 004 :نساحملا ف

 حاف ةيفاكلا -؟

 194 :قالخخألا مراكم -'



 مكق م بيس ةعقاقلا ةيئابثلا ةيذغألا

 أشحلا بيطي _*

 ةهكنلا بيطي _؛

 ماعطلا يهشي _5

 ءادلا لسي_1

 ماذخللا نم نامأ _«

 ءادلا عمقي 8

 نأ امأ ايبنألا ةلقب كوحلا :لق هنأ ةةنكف هللا دبع يبأ نع يور دقف

 ,ةهكنلا بيطيو ءاشجلا بيطيو ددسلا حتفيو ؛ئرسمي :لصحخ نامث يف

 فوج يف رقتسا اذإ .ماذجلا نم نامأ وهو ءادلا لسيو ,ماعطلا يهشبو

 يفو .هيلإ رشن مل نكلو ةماعلا ةيودألا نم رهف ,”هلك ءادلا عمق ناسنإلا

 ففخي هنأ عانعنلا تافص نم وهو ,”ةءادلا لسيد لدب مدلا لهسي ةياور

 ,مدلا
 ©”خفرفلا

 ءاذغ يهو ةعفان ةبيط ةلقب ءارهزلا ةلقبو ةلجرلا ىمستو خفرفلا

 ءاضمر ىلع أطو َُْي هنأ ركذو هيف كراب ٍةلِتَي هللا لوسر نإف ءاودو

 .؛حال 7يناكلا -'

 304 :قالخألا مراكم -'

 رنب اهامس ,ءارهزلا ةلقب يهو هئينو ًاخوبطم اهقرو لكؤي ةيرنس ةلقب يهو .خفرفلا -"
 يف ءاقمحلا ةلقب هما ءيش كانه سيلق اهيلع هللا تاولص ةمطاقل ًاضشي (ءاقمحلا ة 2

 .نيبربوأ ةفرخ ةيسرافلاب ىمستو ,ةقيقحلا



 رمعلا لوطو ةحصلا .. ا

 اعدف ءاضمرلا رح هنع نكسف ءارهزلا ةلقب يهو ةلجر ىلع أطوف هتقرحاف

 ."اهكربأ ام ةلقب نم :لوقيو اهبحي ناكو ةكربلاب اهل

 الو فرشأ ةلقب ضرألا هجو ىلع سيل :لوقي ننكا هللا دبع وبأ ناكو

 مه ةيمأ ينب هللا نعل :لاق مث ,قؤإإ ةمطاف ةلقب رهو ,خفرفلا نسم عفنأ

 ."”مالسلا اهيلع ةمطافل ةوادعو ًاضغب ءاقمحلا ةلقب هرمس

 مكيلع :لق يفي للا لوسر نآل ؛لقعلا يف ديزت اهنأ اهدئاوف مهأو

 .”يهف لقعلا يف ديزي ءيش ناك اذإف ةسيكملا يهو ,خفرفلاب
 ضعف ةرارح دجو دق ناك يي يبلا نأل :ةرارحلل عفنت اهنأ ودبيو

 نم هافش اهيف نإ اهيف كراب مهللا :لاقف .ةحار كلذل دجوف ةلجر ىلع
 9 تلش ثيح يتبنا ءءاد نيعستو ةعست

 ةفص ءاقمحلا نإ ليقو ءناكم لك يف تبنت اهنأ خفرفلا نأش نمو

 .رفاوحلا جردمو سانلا رمي تبنت اهنآل ةلقبلا

 ةماعلا ةيودألا نم يهف ىاد نيعستو ةعست نم ءافش اهيسف نأ مهملاو

 نم سيلو ؛ضارمألا نم هجلللعت ام ةفرعمو اهعرزو اهب مامتهالا بجي يتلا
 .ةيبصعلاو ةيوامحلا ضارمألا حلاعت اهنأ دعبتسملا

 .ةريثعم ةياررلاو 01ج 207 :نساحغلا ,”ح 50 :1يناكلا م

 07ج 209/ :نساحغلا ح71 :1يفاكلا 3

 07ج هلال :نساحلا -؟

 ,ةحابملا ةمعطألا باوبأأ نم 29 باب 4٠ :1؟لئاسولا كردتسم .3/ :يدنوارلا تاوعد -“



 م12 .. ةعفانلا ةيتابنلا ةيدغألا

 هقرو فوفلم ةظيلغو ةريصق قاس هل تابن ,ةناهللا هيمسن يذلا وهو

 وأ طيبانرقلا لمشيو ةليصفلل مسا هنأ رهاظلاو .ضعب ىلع هضعب

 كلذ يف يفكيو ؛حودمم رهف كلذ نم نكي امهمو .ملكلا ىتحو ؛طيبنقلا

 "”بئركلا هبجعي ناك لني ينلا نأ نم يورام

 "يجرم

 ماعطلا مضهك لوقبلا ةماع دئاوف هل لوقبلا نم دحاو ريجرسجلا

 رمأي لقبلا ءارشب رمأ اذإ ناك تكلا نسحلا ابأ نأ يور دقف ءاعمألا ةنايصو

 ,"*هل ىرتشيف ريجرحللا نمو هنم راثكإلاب

 تاياور ةدع يف هاج دقف ليللاب هلكأ نم ديدشلا ريذحتلا درو نكلو

 ,”مدلا فزني تابو ماذجلا قرع هيلع برض ليللاب ريجرجلا لكأ نم هنأ
 يور دقف ءببسلا كلذل هلعلو «”ريجرجلا هرك ٍةئِاَي هللا لوسر نأ اوورو

 تاب الإ ةلقبلا هذه نم ءيش هفوج يفو تاب دبع نم ام :لق ٌُهيْيَي هنأ

 ."”بطعي نأ امإو .ملسي نأ امإ حبصي ىتح هسأر ىلع فرفري ماذجلا

 ملك كرب :ةيسرافلاب بنركلا -'
 ./١ج م14 'نساغا -'

 .كزين هرث وأ يهاش ةيسرافلاب وهو داشرلا هيمسن ام هلعلو ناسللا عذلي داح لقب وه ريجرجلا -"
 18ج هامغ :نساحغأ ,4ح اا :يفاكلا -'

 مكباب 417 :17لئاسولا كردتسمو ,ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 99باب 109 :9!لئاسولا رظنا -*

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم

 د و 0 0جذ 014 :نساحغلا ,آح "اخ :1يفاكلا -*
 387 :ةيربنلا تازاجللا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نومدقيو هنولضفي ال ْماَيِِإ ةمئالا راص هلاثمأو كلذ لجأل هلعلو

 دبع يبأ نع يور دقف ؛مهلهجل هنولضفي مهؤادعأ ناك امنيب هيلع هريغ

 ريجرفباو .انل جورذلبلاو ءابدنهلا :لقف لقبلا نع لجر هلأس دقو تا هللا

 .”ةيمأ ينبل

 زتهت اهنأ وأ رانلا باب ىلع ةرجش ريجرجلا نأ تركذ رابخألا نإ من

 ضعب قمحأ ام :لرقي ناك هنأ الكت نسحلا يبأ نع ةياور ينو ,”رانسلا يف

 اًهُدوُقَو ) :لوقي لجو زع هللاو منهج يداو يف تبني هنإ نولوفي سانلا

 ."لقبلا تبنت فيكذ 4 َُراَجِحْلَاَو سات

 دقف ءفيصلا يف تبني الو ءاتشلا يف عرزي ريجرجلا نأ فورعملا نمو

 .اهيف تبني ريجرجلا نأ دح ىلإ رمالا رخآ ين دربت منهج نا دارملا نأ يور

 ةبلحلا

 .اهلكأب رمألا درو كلذ عمو ءاذغ نوكت نأ نم رثكأ ءاود يه ةبلحلا

 يف اهلام يتمأ ملعت ولو .ةبلحلاب مكيلع :لاق لِي هللا لوسمر نأ يور دسقف
 .”بهذ نم اهئزوب ولو توادتل ةبلحلا م

 رااح هام :نساحلا ,7ح0 :7يفاكلا -'

 115باب 16 :9/لئاسولاو ,ةحابلا ةمعطالا باوبأ نم 44بلب 47 :17لئاسولا كردتسم رظنا -'
 مه - هح ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم

 54 : هرقبلا ا06ح 218 :نسالا ,ةحالام ”يفاكلا -؟

 5+ :ةةراحبلا -*



 ةعئانلا ةيئابنلا ةيذغألا

 ترادتل ةبلحلا يف ام يتمأ ملعت ولف .ةبلحلب اووادتو :رخآ ثيدح يفو

 ."ابعذ اهنزوب ولو اهب

 اهنأ ىوس اهرذب وأ اهقرو وه لهو ةبلحلا هيوادت ام رابخألا ركذن مو

 نأ ودبيو ءاهتاباهتلا يأ .ةدربألاو ماحلاو حيرلا جالع يف اهوحخخد تركذ

 يبأ نع يور دقف ءرذبلا وه لصافملا ءارد يفو هقرولا ةيلك ةروصب دارملا

 لصافملا يف ةدربالاو ماحلاو ةكباشلا حيرلا نسم :هلوق الفنا لوالا نسسحلا

 ةفيظن ردق يف امهخبطتو ءاملاب امهرمغت سباي نيت فكو ةبلح فك ذعلت

 كرابأ مامت هنم برشت ىتحًاموي بغتو أموي هبرشت مث دربت مث ىفصت مث
 .”يور حدف ردق

 بشني ثيحب دسجلا عيمج ذحأت يتلا ةكباشلاو ,تاباهتلالا يه حيرلاو

 عجو هب نمل دربلا ساسحإ وه ةةدربألا نم دارملاو .ضعب يف هضعب
 ,لصافملا

 رتعصلا

 دقف هب ةيصوتلا تدرو دقو .اءاود نوكي نأ هبشيو ًادج عفان رتعصلا

 ءاود ناك هنأ يور دقو ,"'ةدعملا ريثز تبني هنأو ,"”ةدعملا غبدي هنأ يور

 140 :قالخخالا مراكم 118 :تايرفعجلا 074ح 144 :!مالسإلا مئاعد -'

 كردتسمو ,ةحابملا ةمعطألا باوبأ نما77 بغب 276 :!!لئاسولا رظنا 751ج 15) :ةيفاكلا 3

 .ةحايلا ةمعطألا باوبأ نم ٠١4 باب 190 :!1لئاسولا

 داخل حمدا :نسال 7

 2/0 ف13 :نساحفلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 لمخك ًالخ ةدعملل ربصي هنإ :لوقي ناكو رتعصلا ةغيتتا نينمؤملا ريمأ

 ."ةفيطقلا

 رتعصلا فتسي نأ رمأف ةبوطرلا انك نسحلا يبأ ىلإ ضعبلا اكشو

 ءاود حبصي ءادوسلا ةبحلاو ناينزلا رتعصلا ىلإ فيضأ اذإو .""قيرلا ىلع
 ةبحلاو رتعصلاو موضاهلاب اعد هنأ َُيَي يبنلا نع يور دسقف ًادجامنا

 عم هلمجي ناكو ,ةلئاغ هل ًاماعط رأ ضايبلا لكأ اذإ هفتسي ناكف .ءادرسلا

 نم تلكأ ام هتيذلغت اذإ يلابأ ام :لوقيو ماعطلا هب حتتفيو شيرملا حلملا

 ."ةرقللا نم نامأ رهو مغلبلا عطقيو ةدعملا يوقي وه لوقي ناكو ؛«يش

 طولخملا اذه نوكي نأ نسحتسملا نمف ةدئاف نم كلذب مظعأو

 .ًاليقث ءاذغ لكأ املك هب عفتني نمؤم لك دنع ًارضاح

 .ةبرطرلا عفدلو ةدعملل عفان هنأ ةجيتنلاو

 سنا
 وهو ؛سخلاو ءابدنهلا لوقبلا لضفأ نأ :ةياور ينو ءًادج ديفم سلا

 :رخآ يفو ""مدلا ىفطي هنأ ربخلا يف نال ةماجحلا لئادب نم ًادحاو دعي

 1ج 50 :ةيفاكلا -'

 كردتسمو «ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 170 باب 175 :1!لئاسولا رظناو .ح 100 :ةيفاكلا -

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 1١4 باب 450 :57لئاسرلا

 الا قالخألا مراكم -'

 را/07ج 217 :نساغا اج 50/ :1يفاكلا م



 .... ةعقاشلا ةيتابنلا ةيلهألا

 مدلا ةدايز حلاعي هنأ ينعي عومجاو ,"مدلا عطقي :ةثلاث يفوو ,"مدلا يفصيب

 لوسر نع يور دقف ؛ىرخأ دئاوف هلو .قورعلا دادسناو هتظلغ يأ هغيبتو

 .”ماعطلا مضهيو ساعنلا ثروي هنإف سخلا اولك :لق هنأ ُةيَِيَي هللا

 بادسلا

 نوكي نأ نم رثكأ ءاود وهف ةيبط دئاوف هلو نجيفلا وه بادسلا

 : يلاتلاك هدلاوفو .ًالقب

 يبأ نع ةياور يفف ءلقعلا فعضل عفان وهف ؛لقعلا يف ديزي ١_

 ."لقعلا يف ديزي بادسلا :لاق ةهقا نسحلا

 نسحلا يبأ وأ ةتكا رفعج يبأ نع ربخلا يفف ,غامدلا يف ديزي _"

 ريفوتو لقعلا ةدايز عفانم هيف نإ امأ :لاقف بادسلا هل ركذ :لاق الفا

 ,”رهظلا ءام نتني هنا ريغ غامدلا

 اهعاجوأو نذالا ضارمأ ةحلاعمل ءاود مهأ وهو هنْذألا ضارمأ حلاعي _"
 عجول ديج بادسلا :ُهّيْيَي هللا لوسر لاق ؛صاخلا جالعلا يف مدقت امك

 ,"نذالا

 5777ج 116باب 164 :10لئاسرلا -_

 ام :قالخالا مراكم -'

 باب 451 :1؟لئاسولا كردتسمو قحابملا ةمعطالا باوبأ نم 119 باب 164 :37 لئاسولا رظنا -*
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 8

 0ع 016 ؛نساعغا ءاحاا/ :1يناكلا ب

 جام :ةيفاكلا -“

 دام م16 :نساغا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 .سارلا نارود وهو ءراودلا نم نامأ _5

 لَو للا لوسر نع يرفغتسملا بط يفف .بنجلا تاذ نم نامأ ٠

 امئإو «”بنجلا تاذو راودلا نم نمأ هيلع مانو بادسلا لكأ نم :لاق

 ءرهظلا ءام نتني هنأ وهو ضراوعلا نم هيف ام لجألف ةلقب ال ءاود ءانددع

 يفو .هريغو دلولا ىلع ًارارضأ نتنلا كرتي دقو ةحئارلا نتن هلعهب يأ

 .هبهذيو لقي يأ ,””رهظلا ءام رثني هنأ :ىرخأ ةياور

 قلسلا

 يف ءاج امل ؛رارسألا نم اهلعلو عفانملا ةريثك يهو ةلقبلا معن نلسلا
 الفنا اضرلا نسحلا وبأ لاق لاق رصن يبأ نب دمحم نب دمحأ نع ريخلا

 ,ءاردألا نم ءافش هيفو سردرفلا ئطاش ىلع تبني هنإف قلسلاب كيلعف

 تناكل نيتطاخلا يديا هسمت نأ الوئو ,محللا تبسيو مظعلا ظّلغي وهو

 ىلع هللا دما :لاقن ؛يلإ لوقبلا بحأ نم :تلق .ًالاجر رتست هنم ةقرولا

 "هب كتفرعم

 :يتآلاك يهف هدئاوف امأو

 ,ماذحلا قرع عمقي قلسلا نأ :ربخلا يفف ,ماذجلا نم يقي ١_

 ج41 راحيل 5١ : يَ يبنلا بط 3

 14“ :قالخخألا مراكم -'

 دبا 214 :نساغا -؟

 «حات4 ”يفاكلا -'



 ب سس سس سس ةعقاتلا ةيتايثلا ةيذق ألا

 قلسلا مهلكاب ماذجلا دوهيلا نع عفر لجو زع هللا نأ :ةياور ينو

 ."قورعلا مهعلقو

 قورع يه :ليقو ,ودبي ام ىلع قلسلا سفن قورع يه قورعلاو

 .محللا

 قرو لثم مسربملا فوج لد امو :ربخلا يفق ,مسربملا عفني _"

 ."نليبلا

 نم عفني رارسألا نم اذهو ,ةقباسلا ةياورلا يف امل مظعلا ظلغي _"

 عفني دق ىتحو «ةقيقر هماظع تناك وأ ,ماظعلا ضعب يف صقن هدنع ثدح

 .ماظعلا رخنب ىلتبملا

 .”لقعلا دشي هنأ :ثيدح يف ءاج دقف ؛لقعلل عفني _؛

 ,"مدلا يفصي هنأ :ثيدح يفف مدلل عفان 5

 ليئارسإ ينب نأ يور دقف ءرقبلا محل عم خبط اذإ ضايبلل عفني ١_

 «لجو زع هللا ىلإ كلذ اكشف ؛ضايسبلا نسم نوسقلي ام ىسرم ىلإ اوكش

 يف ىنعملا اذه رركت دقو ,قلسلاب رقبلا محل لكأب مهرم :هيلإ هللا ىحراف

 .”يفاكلا يف ينيلكلا كلذ لك ىور .رابخالا

 ./01ح 16 :نساحغا اح 56 :1يفاكلا -'

 .ةحاتف 3يفاكلا -'

 080ج 200 :نساحلا -"

 16ج 050 :نساحلا -“

 ةمعطألا باوبأ نم 109 باب 1097 :2!لئاسولا رظناو 917ج 614 :نساحملا :”ح 724 :يفاكلا -*

 .ةحايملا ةممطألا باوبأ نم 46 باب 877 :17لئاسولا كردتسمو .ةحابملا



 رمعلا لوطو ةحصلا بس

 سفركلا

 مكيلع :لاق هيي هللا لوسر نأ يور دقف ءايبنألا ةلقب سفركلا

 يبأ نع ربخ ينو ,”نون نب عشويو عسيلاو سايلإ ماعط هنإف سفركلاب

 يه الإ ةباد نم امو هنوهتشت متنأ :لاقف سفركلا ركذ هنأ نقلا نسسحلا
 9” (هبب كتحت) هبحت

 :هدئاوف امأو

 مكيلع :يرفنتسملل يي ينلا بط يفف ءلشعلا يف ديزني ١-
 ."وه رهف لقعلا يف ديزي ءيش ناك ول هنإف ؛سفركلاب

 ."ظفحلا ثروي هنأ :يرر دقف ؛ظفحلا ىلع دعاسي "

 ."بلقلا يكذي هنأ :يور دقف ءاكذلا ديزي _'

 .نونحلا نم يفي 4

 .ماذجلا نم يقي _5

 ينعي) هنأ سرودلا يف ديهشلا ىور دقف ؛صربلا نم يقي _أ

 ."صريلاو ماذجللاو نونجلا يفني («سفركلا

 د6 د6٠ :نساغل ,1 عا يفاكلا 7

 :نساحغا :؟ج 777 :3يلاكلا 7

 50: :هةراحيلا 5 :كللَي بلا بط 1

 ديهشلل سوردلا نع حج 14. 35راحبلا -
 .5:40لح [5* :11لئاسولا كردتسم 14" ديهشلل سوردلا -“

 25 باب 19 :17لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 115 باب 107 9؟لئاسولا رظنا -'
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم

 الاع



 نيرا ندد ب... ةعقاتلا ةيئابتلا ةيذغألا

 رزجلا

 ركذ ءاجو هلكأ يف بيغرتلا درو دقو ؛ةعونتم هدئاوفو ًأدج ديفم رزجلا

 :يتالاك يهو .ةريتعملا ثيدحلا بتك يف هدئاوف

 نيخسنب ريبعتلا وه تاياورلا يف دوجوملاو ,نيتيلكلا عفني ١_

 رزجلا لكأ :لاق اليا نسحلا يبأ نع دنسب ينيلكلا ىور دقف .نيتيلكلا

 .”ركذلا ميقيو نيتيلكلا نخسي

 وأ اهعبط يف ةدوربلاو ,ةنخاس نوكت نأ اهعفنب ةيلكلا نأ ودبير

 نم يصون كلذلو ؛ضارمالا لوصح ىلإ يدؤي دقو راض اهلمع وأ اهتيلعف
 .اهيلع ةظفاحملل هيلع ةموادملاو رزجلا لكأب ةضيرم وأ ةفيعض هتيلك تناك

 ملف رزحلا اهب درفتي يتلا ةدئافلا يه هذه لعلر .ركذلا بلصي _1

 نع عاملا ةدايزب ريبعتلا ناك نإو ريغ ركذلا بلصي ام رابخخالا ركذت

 .هلمشي رومألا ضعب
 هللا دبع يبأ نع يقربلاو ينيلكلا ىور دقف ؛عامجلا ىلع دعاسي _؟

 ."”عامجلا ىلع نيعيو .ريساوبلاو جنلوقلا نم نامأ رزجلا :لاق الفلق

 ةناعإلاب نوكت دقو طقف ركذلا بيلصتب ةناعإلا هذه نوكت دقف

 بيلصت ىلإ ةفاضإلاب هلنع ةوهشلا لوصسحو لجرلا هام ةدايزك ؛ةفلطملا

 .ركذلا

 11ج 014 :نساغغا ,1ح89) :ةيناكلا -'

 حالا ”يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 :نولوقلاب ةلمسملا ةظيلغلا ءاعمألا باهتلا وهو .جنلوقلا نم نمؤي _4

 لوصح نم يأ .هنم نامأ رزجلا لكأف ءاعمألا دادسنا ىلإ يدؤي يذلاو

 مروتلاو باهتلالا

 ىستبملا ربغ لمشي نيمأتلا اذه لعلو ,ريساوبلا نسم نمؤي 5

 نمؤيو ؛ريساوبلا ضرم ثودح نم لوألا نمؤيف اعم ىلتبملاو ريساوبلاب
 .جرخملا دادسناو مدلا فزنك ريساوبلا ضراوع لوصح نم يناثلا

 :ةيصوت

 ,هرشق عم يأ هلماكب هلكأ اذكو خبط ريغ نم رزجلا لكأ لضفملا

 ,مس نيطلا نإف هنع نيطلا ةلازإو هفيظنت يف ةدئازلا ةيانعلا يغبني نككلو

 دقرف نب داود نع يور ام ليلدب هدئاوف دقفي ال خبط اذإ رزجلا نأ ودبيو

 :لاقف ةرزج ينلوائف رزج هيدي نيبو التل هللا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق

 :لاف ؛ىلب :تلق ؟ةيراج كل امأ :لاقف ؛نحارط يل سيل هنإ :تلقف ؛لك

 رزحلا :لاقو ,ركذلا ميقيو نيتيلكلا نخسي هنإف هلكو كل هقلستلف اهرم

 ."عامجللا ىلع نيعيو ريساوبلاو جنلوقلا نم نامأ
 لوصح لجأل اين هلكأ نم لضفأ قلسلاو خبطلا نوكي دق اذهبو

 .”دئاوفلا ءاقبو خبطلاب ميقعتلا

 3٠٠6 :قالعخألا مراكم -'

 نم هى باب 418 :11كردتسملاو .ةحابلا ةمعطالا باوبأ نم 177 باب 177 :31لئاسولا رظنا دق
 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ



 ةعئانلا ةيتابنلا ةيذهألا

 (هاثقلا) رايخلا

 ءاصقتسا لواحيو هلكأي ناك ُليَو للا لوسر نآل ديفمو دراب ءاثقلا

 اذإ :لاقو ؛لفسالا نم هلكأب رمأ كلذلو ,هولح نم ءيش كرت مدعو هلكأ

 هنأب كلذ ليلعت ةنقلا هللا دبع يبأ نعو ," هلفسأ نم هولكف ءاثقلا متلكأ

 ناك ُةْيَي للا لوسر نال ,حلملا عم ءاثقلا لكأ لضفيو .”'هتكربل مظعأ

 .رايخلا ةدئاف امأو ,"”بطرلاب ءاثقلا لكأي يلي ناك هنأ امك ,”كلذك هلكأي

 ءاج دقف «ناسنإلا ىلع ةرارحلا ةبلغ دنعو فيصلا يف هلكأ عفني دراب وهف

 لك لكايلف فيصلا نامز يف ماكزلا ناسنإلا فاخ اذإو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف

 .”سمشلا يف سولجلا رذحيلو ةرايخ موي

 (تفللا) مغلشلا

 مرقيو ؛ةيرذج ةحلاعم ضارمألا جلاعي هنال ,رارسألا نم اندنع مغلشلا

 فيعضتب درفتي امك «ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ اهديعيو ةرفاطلا تائيجلا حالصإب

 .اهيلع طلستلاو اهفاعضإ بعصي يتلا تاسوريفلا

 ينعي هلكف تفللاب كيلع :اهنومضمو هلكأب رمألاب ةرتاوتم انتاياورف
 نحنو ههبيذي تفللاو ماذحلا نم قرع هلو الإ دحأ نم سيل هنإف ؛مجلشلا

 .؟ج 187 :ة؟راحبلا :؟4 :يرفغتسملل يبنلا بط -'

 951ح 000 :نساغغا ,؟ح 800 :1يناكلا -'

 407ج هده :نساحلا اح 807 :ةيفاكلا -*

 159 - 128 :قالخالا مراكم -'

 76 :04 (راحبلا) ةيبهذلا ةلاسرلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ينعي ءفيرظ ةباذإلاب رببعتلاو .اههباش امو تانيجلا هب داري قرعلا نأ انسيب
 هلاقب مدعو هلالحمضا ىتحو هيف ةدوجوملا ةبالصملا وأ بلصتلا ةلازإ

 .ضرملا ثودحل لماعك

 رمآلا اورركو اورمأ لب كلذ ىلإ داشرإلاب + ةسئالا فتكي لو

 .مجلشلاب هربيذأف لوقلاو

 :لاق الفلل هللا دبع يبأ نع يور ام رارسألا نم هنا ىلع لني ينلاو

 دحأ نم امف ههلهأ نع الإ هرمتكاو هلكأ اوميداو هرلكف مجلشلاب مكيلع

 ىلع هلكأ اوميدأ هلوق لدي دقف ," هلكأب هوبيذأف ماذجلا نم قرع هبو الإ

 .ةبولطملا ةياغلاو برلطملا فدحلا ققحت يف هلكأ رركتو لكالا ةمادإ موزل

 ءاتش هلكأ ىلع ناسنإلا موادي نأب كلذ فلكت ينعي ال اذه نكلو

 ةدع يف ءاج دقف هنامزو هلصف يف هلكأ نم راثكإلا يفكي لب ًافيصو
 .”مكنع هب بهذي هنامز يف مجلشلا اولكف :تاياور

 كيلع :ةققاحلاصلا دبعلا لوقل ءالوأ ًاخوبطم هلكأ كلذ يف قرسفي الو

 نم قرع هبو الإ دحأ نم سيل هنإف ؛هلكف _ مجلشلا ينعي _ تفللاب

 :لاق ؟اخوبطم وأ اين :تلق يوارلا لاقف تفللا لكا هبيذي امنإو ؛ماذسجلا

 ""امهالك

 هم باب 418:17 لئاسولا كردتسمو ,ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 175باب 174 :1!لئاسولا رظنا 2

 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم

 الها حب 056 :نساحغا -

 106 ةةمئالا بل -"



 ..... ةعفانلا ةيتابثلا ةيدغألا

 ناجنذابلا
 مادإ لضفأ هنأ ناجنذابلا يف ةدراولا رابخألا تعلاط اذإ يلإ ليخي

 ,"هللاب تنمآ ةرجش لوأ اهنإ :لوقي لي هللا لوسرو فيك ناسنإلا همدتأي

 تدهشو ؛ىوأملا ةنج يف اهتيأر ةرجش اهنإف ناجتذابلا اولك يي اضيأ لقو

 .”ةيالولاب اتكل يلعلو :ةوبنلاب يلو ءقحملب هل
 تيزلاب ولقم ناجتذاب ةغنقل نيسحلا نب يلع يدي نيب ناك هنأ يورو

 نم لكات هللا لوسر نب اي :تلقف :يرارلا لاق ؛هنم لكأي وهو ةدمر هانيعو

 نم ناهتذابلا :لاق يدج نع ينثدح يبأ نإ تكسا :يل لاقف ؛ران وهو اذه

 ."”هيف عقي ءيش لك يف بيط وهو ؛ضرالا ةمحش

 تافص هيفو «هتافص عماج ىلإ ريشن نكلو انينغي فصرلا اذه لعلو

 .ًادج ةبيجع

 لصبلا نم انل لقا هيلاوم ضعبل لت يَ ةمثألا دحأ نأ يور دقف

 ناجتذابلا معن :لاق ؟ناهتذلبلا :ًامهفتسم هل لاقف ,ناجنذابلا نم انل رثكأو

 ناكم يف حلاص .هلاوحأ يف فصنم .ةعيبطلل حلاص ءءادلا يفنم ؛معطلل عماج

 يف لدتعم ءباشلاو خيشلل حلاص :لقن يفو ,ةرارحلا ناكم يف دراب .ةدوربلا

 درصقللاو ؛"”ةدوربلا ناكم يف دراب :ةرارحلا ناكم يف راح .هتدوربو هترارح

 04 :يدنوارلا تاوعد -'

 .سودرفلا نع ,7421ح 47* :17لئاسولا كردتسم -'

 الام :قالخألا مراكم -*

 ح87 3يلاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..-..........-............

 ةنيرقب كلذو :ةرارحلا ىلإ ةجاحلا دروم يف راح هنأ وه ريخألا مالكلا اذهب
 .ةقباسلا ةياورلا ةنيرقبو ...لدتعم اليكاهلوق

 سكع ىلع ةدوربلا ىلإ ةرارحلا نم هرييغتو هعبط لثبت بيجعلاو
 نسحلا يبا لوقل ًادراب نوكي وجلا رتحا اذإو ًاراح نوكي وجا درب اذإ .ءاوهلا

 ةرارحلا تقو يف راح هنإف ؛ناجتذابلا نم انل اورثكتسا :هتمومع ضعبل :ةفقا

 انهو ,”لاح لك ىلع ديج .اهلك تاقوألا يف لدتعم ,ةدوربلا تقو يف دراب
 ءاتشلا يأ ةرارحلا ىلإ ةجاحلا تقو يف ينعي ةرارحلا تقو يف هلوق ًاضيأ

 ....لدتعم :لقل هلوق ةئيرقبب

 ًدراب ناجتذابلا ناك ًاراح لكآلا ندب ناك اذإف ندبلا لاح عبتي ىتحو لب
 ناكم يف حلاص انقل هلوقل ,هيلع ًاراح ناجذابلا ناك ًادراب ناك اذإو .هيلع

 ىلع ديج اهلك تاقوالا يف لدتعم هلوقلو ,ةرارحلا ناكم يف دراب ةةدوربلا
 .لح لك

 ةرارح ًادئاز ناجتذابلاف رخآ رس ههلك تاقوالا يف لدتعم» هلوق يفو
 .هتدوربو ندبلا ةرارح اذكو .لادتعالا يواسي وجا

 ّنأ نم ةياور نم رثكأ يف لري ينلا نع ءاجام كلذ نم بجعالاو
 ,"ءاود تناك ءاود اهنأ نع اهلكأ نمو ءاد تناك ءاد اهنأ ىلع اهلكأ نسم
 لخنلا ذاذج دنع ناجنذلبلا :ريخلا يفف ,لخنلا ذاذج دنع كلذ نم ىنئتسيو

 ل64 201 :نساحغا ,؟ج 588 ةيفاكلا ف

 08 :يرفغتسملل هيلي ينلا بط -'



 دي اس عسل ةماقا ةيابلا ةيذقألا

 كردأ اذإ :ىرخأ ةياور يفو .اءاد هاري نمل ىتح ًاقلطم ينعي ,”هيف ءادال

 هاري نم ىتح ًاقلطم ينعي ,”ناهتلبلا رض بهذ بنعلا جضنو بطرلا
 .اماد

 :ناجنذابلا دئاوف ىلإ انه ةراشإلاب سأب الو
 ءادوسلا ةبلغ جالع ١

 ةرملل ديج هنإف ناجتالبلا اولك :لاق نتا هللا دبع يبأ نع يور

 رضي الو .ءادوسلا ةرملل ديج ناجتاابلا :ىرخخأ ةياور يفو ,”ءادوسلا

 ,"ءارفصلاب

 هجولا هاهب يف ديزي _"

 قرعلا ناك اذإ نييارشلا بلصت جالعل عفني دقف ,قورعلا نيلي _'"

 .مدلا قرع ىنعمب

 دعاسي دقف ,دلولا هنم نوكي يذلا ءاملا ينعي ءبلصلا ءام يف ديزي _؟

 .مقعلا ةحاعم ىلعو عامجلا ىلع

 هنإف ؛لخنلا ذاذج دنع ناجتذابلا نم اورثكأ :قداصلا نع يور دقف

 ءام يف ديزيو «قورعلا نيليو .هجولا هاهب يف ديزي ءاد لك نم ءافش

 ,"بلصلا

 31 :قودصلا يلامأ -'

 رالههج ك0 :نساحغلا -“

 هاج 058 :1نساحطلا 181 :؟يسوطلا يلامأ -"

 ل4 :ةمئألا بط -'

 .ا44 :قالخألا مراكم -'
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 صربلا نم نامأ 5

 ءافش هنإف يناروبلا ناجتذابلاب مكيلع ات قداصلا نع يور دقف

 ."تيزلاب يلقملاو :صربلا نم نمؤي
 هوئيزو هوجضناو هولقا :لاَْو للا لوسمر لوقل ؛ةمكحلا يف ديزي ١_

 ."”ةمكحلا يف ديزي هنإف هوئبلو

 هللا دبع يبأ نع يور دقن ءءاد لكل ءاود هنأ يه هيف ةدئاف مهأ _

 قلطم ينعي اذهو ؛"”هل ءاد الو ءادلاب بهذي هنإف ناجتذابلا اولك :لاق اهلا

 ماعلا جالعلا يف هنم مالكلا مدقت دقو ةماعلا ةيردالا نم نوكيف ءادلا

 ,/"'ءاد لك نم ءافش هنإف ناجتذابلا اولك :اتتلا هللا دبع يبأ لوق كلذ دكؤيو

 لخدلا ذاذج دنع ناجتذابلا نم اورثكا :لاق :اظتكلا قداصلا نع ةياور فو

 ةطورشم ءاد لك نم هتيئافش نأ ينعي اذهو .”ءاد لك نم ءافش هنإف

 .لخنلا ذاذج دنع هلكأ :يناثلاو .هنم راثكإلا دحاو نيطرشب

 :تايصوت

 اولك ويفي هللا لرسر لوفل ,ناجتذلبلا لكأ نم راثكإلا بولطملا ١_
 ."هنم اورثكأو ناجذابلا

 .اهل# :قالخألا مراكم -'

 4 :يدنوارلا تاوعد -'

 دالد/ح ه17 :نساحلا ح07 :ةيفاكلا 3

 754 :ةمئألا بط -'

 14 :قالخألا مراكم -“

 .اه4 ةقالخألا مراكم -'



 تيس ةعقاثلا ةيتابثلا ةيذغألا

 هلكأ ينعي اذهو هريغ ىلع هليضفتو هنم تالكألا دادعت راثكإ دارملاو

 .لقآلا ىلع عوبسألا يف ةرم نم رثكأ
 ذاذج دنع ناجتذلبلا نم اورثكأ :لاق كا قداصلا نع ةياور يفو

 ذاذج دنع بولطم راثكإلا نأ ينعي دقو ,"ءاد لك نم ءافش هنإف ؛لخنلا

 رمأت ةدلعتم يهو «ةقلطم انيب امك تاياورلا رثكأ نكلو ؛طقف لخنلا

 .راثكتسالاو راثكإلاب

 ؛يرشلا وأ ءاناب خبطلا وه يمالسإلا ماعطلا يف بلاغلا ناك اذإ _"

 هيلق نإف ناجنذابلا ةيلكلا كلت نم ىنثتسي دقف ءيلقلل ركذ هيف سيلو

 هصخن نكلو راملا هرجضناو هولقا :ُاَي هللا لوسر لوقل ؛ديفمو بولطم
 مكيلع :لاق ةظيع قداصلا مامإلا نع ةياور يفف «تيزلاب يلقلاب رابخألا

 ينعي «تيزلاب يلقملاو صربلا نم نمؤي ءافش هنإف يناروبلا ناجتالبلاب

 يلع ةياور هنيؤتو «”'ءاملاب خوبطملا وه يناروبلاو ,تيزلاب يلقلاب مكيلع
 .ةراملا ايقلا نيسحلا نب

 لوقل ؛تيزلاو نيللاك ناهتذلبلا ىلإ ىرصخأ رصانع مض يغبني _؟
 هوجضنأو هولقا ؛هللاب تنمآ ةرجش لوأ اهنإ رباج اي ؛رباج يني للا لوسر

 ءرتبلو هوتيزو .7ةمكهملا يف ديزي هنإف

 .144 :قالعالا مراكم -'

 امج قالعالا مراكم -'

 كردنسمو ؛ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم 118 باب 113 :17لئاسولا رظنا 8 :يدنوارلا تاوعد -"

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم © باب 118 :17لئاسولا



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 «نيطقيلا) عرقلا

 ةرجشلا هترجشو رضخألاو رمآلا نيطقيلا وهو ءابدلا ىمسيو عرقلا

 هلظي ناك اهقرو نأل ,ا نونلا اذ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا اهتبنأ يتلا

 هناحبس هللا نأ :ربخلا يفف .هيف لقث ال فيفخ اهماعطو تارشحلا نم هيقيو
 ."نونلا اذ ىلع هتبنأ ناكل نيطقيلا نم فخأ اماعط ملعي ناك ول ىلاعتو

 هبجعي كا ىسيع ناك دقف ءايبنألا هبحي فيطل فيفخ ماعط عرقلاف

 اذإ «ءاسن رمأي ناكو ءابدلا هبجعي لَو للا لوسر ناكو .عرقلا وهو ءابدلا

 إي هنأ :ريخلا يفو ,عرقلا وهو ''ءابدلا نم اهيف نرثكي نأ أردسق نخبط
 .”عرقلا وهو ءابدلا رودقلا نم هبجعي ناك

 اي :هل لاقف هاصوأ اميف اف يلع يصوي نأ لَي لوسرلا كرتي مو
 هله ثدا دقو «'”لقعلاو غامدلا يف ديزي هنإف هلكف ءابدلاب كيلع يلع

 ناكو هبجعي ناك هنأ يور ىتح هابدلاب لل نينمؤملا ريمأ علو ىلإ ةيصوتلا
 .”ةحفصلا نم هطقتلب

 .اقرم ناسنإلا هنم لمعي نأ لضفملاو ,قفتا فيك ابدلا لكأ وه مهملاو

 رون وهف .نامرلا هام .مايألا هذه هل فاضي دقو .محللا عم ءاملاب هخبطي نأسب

 ,ءابدلا ةقرملا نم هبجعي ناك ُهلدَي هللا لوسر نأ يور دقو رون ىلع

 50458 5:450ح 856 :17لئاسولا كردتسم رظنا -

 7 م11 :نساحلا ,1ح 700 :1يفاكلا -'

 754ج 011 :نساحلا ح16 3يفاكلا -*
 76 م11 :نساحلا ./ح 50 :3يفاكلا -'

 جا :ةيفاكلا -“



 1 يعم .. ةعفانلا ةيئابنلا ةيدغألا

 هلجال يذلا رسلا وه هلعلو ؛لقعلا ةدايز وه عرقلا دئاوف مهأ لعلو

 .ءايبتألا هبحم ناك

 نأ :يِِإ امهدحأ نع درو ام لقعلا هتدايز يف ببسلا نوكي دقو

 ,”غامدلا يف ديزي ءابدلا

 نمف لقعلاو غامدلا يف ديزي هنأ ُةَِِْي ينلا ةيصو يف انظحال دقو

 نالولعم نانوكي دقو «غامدلا ةدايز رثأ ىلع نوكت لقعلا ةدايز نأ لمتحملا

 ةثلاث ةلعل

 صخشلا دنع ءودهملاو دوربلا ثروي نيطقيلا ةماع نأ فورسعملاو

 بهذ ذإ ٍنوَُأ اَذَو ) :لاعت هلوق نم كلذ رعشتسي دقو ءبضغلا هبلسيو

 ٍةَنأِم ىلإ همس نطفي ني هَ
577 

 انتبئأو ) هلوقو /” 4 ابن

 5 « توُديِريْو أ فْلأ
 مازتلالا يف ضعبلا ركفي دقن ًاعون ريبك سأر عرقلل ناك امل :ةظحالم

 ريمأ نأ ربخلا يفف كلذ نم _ ريذحتلا درو دقو هعيطقت من ًالوأ هحينب

 الو هرلكف ,ىكذي سيل عرقلا :لاقف حبذي عرقلا نع لكس تكل نينمؤملا

 ."ناطيشلا مكنيرهتسي الو هونت

 دالك دا: حتا» !نساحلا كحال :ةيفاكلا -'

 لا -'

 149/115 :تفاصلا -"

 1507 21٠ :نساحغأ احلال" يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ............... ا م“

 لصبلا
 ةمعطالا نم ريثك يف لخني لاز امو سانلا لكأ رثكأ لصبلا ناك

 ضعبلا هنا مهدحأ لوق مدقت دقو ,مايألا هذه عنصت يتلا ةيذغالاو

 سائلا نأ هئم دافتسملاف :ناجنذابلا نم انل رثكأو لصبلا نم انل لقأ :هيلارم

 لصبلا ءارش نورثكي يناوملا ناكف ,مهتالع ىلع لصبلا نورثكي اوناك

 .لالقإلاب مامإلا مهرمأف نيقابلا لثم

 لالقإلا نوبحتسي مهنكلو لصبلا نولكأي !وناك يل مهنأ ينعي اذهو

 .سانلا لكأي ام لقأ يأ هنم

 راثكتسالا رثآل لصبلا دئاوفل ةركاذلا تاياورلا ناسنإلا عسلاط وملو

 لصبلا يف ةدوجوملا دئاوفلا مغر ىلع نامتذلبلا اولضف ةمئالا نكلو هنم

 .ةئبللا يف ةرجش نامتذابلا نأ وه رخآلاو هتحئار امهدحأ نيرمال

 :يتآلاك يهف لصبلا دئاوف امأو

 ,.بعتلا وهو ءبصنلاب بهذي ١_

 يف ضرسعي يذلا طرفملا لالكلاو زجعلا يأ .ءايعإلاب بهذي _؟
 .تالضعلاو لصافملا

 هيوقي يأ ءبصعلا دشي _
 دضعلا دشي 5

 رهظلا دشي 5

 ءاملا يف ديزي ١_



 ..... ةعفانلا ةيتابنلا ةيذغالا

 عامجلا يف ديزي _/

 مفلا بيطيو ةهكنلا بيطي _8

 ةثللا دشي _8

 مغلبلاب بهذي ٠١_

 ةرشبلا ققري ١_

 هجولا يف داوسلا وهو ءامحلاب بهذي _

 رعشلا يقني _1

 رصبلا ولجي 14

 ىلإ يدؤي هنا يأ ةطخلا»" ضعبلا هطبض دقف ءاطخلا يف ديزي ٠6

 وهو ةطخلا» رخآلا هطبض امنيب «هراكفأو ناسنإلا لاعفأ يف أطخلا لوصح

 دشي هنوكل بسانملا وهو يشملا ىلع ةردقلا يف ديزي يأ .ةوطخ عمج

 نأ الإ ةروصقلاب ؟ىطخخ ره ةرطخلا عمج نكلو ,رهظلاو دضعلاو بصسعلا

 .ميدقلا ءالمإلا وه كلذ نوكي

 ىمحلاب بهذي ل١

 ءابولاب بهذي _1/

 اهمابو متفخن ًائيبو ةدلب متلخد اذإ :ئتَي هللا لور لوسقل كسلذو

 ءبلصلا هام يف ديزيو ,رعشلا يقنيو ,رصبلا يلجي هنإف اهلصبب مكيلعف

 ."ضيأ ءايعإلاو هجولا يقداوسلاوهو ,ءامحللب بهذيو ءاطخلا يف ديزيو

 .سودرفلا نع ًالفن ؟1ح 795 7!3راحبلا -'



 .زمشلا لوطو ةحصلا جك

 دشسيو «بصنلاب بهذي لصبللا :لاق 8 قداصلا نع يورو
 ."”ىمحلاب بهذيو «ءاملا يف ديزيو ءأطخلا يف ديزيو .بصعلا

 ةهكنلا بيطي :لاصخ ثالث هيف نإف لصبلا اولك :لاق رصخآ ربخ ينو

 ."عامجاو ءلملا يف ديزيو ةثللا دشيو

 .ةرشبلا قريو رهظلا دشيو مفلا بيطي لصبلا :ةثلاث يو

 بهذيو ةهكنلا بيطي :لاقف لصبلا تكل هللا دبع وبأ ركذ :ةعبار ينو

 '”عامجلا يف ديزيو مغلبلاب
 :تايصوت

 ةنيدم وأ ادلب وأ ًاضرأ ناسنإلا لخد اذإ لصبلا لكأ دّمعت ذّبحي ١

 مل يتلا اهتابوركمو اهضارمأ اه ضرأ لك نأل كلذو ,هتنيدم ريغ ةيرق وأ
 ,هابو ةدلبلا كلت يف ناك اذإ ًاصوصحنو ءاهعفد ىلع اهيف لخادلا ندب دتعي
 هابولا هعفد وه لصبلا دئاوف مهأ نإف ,ةءوبوم أراد ناسنإلا لخد وأ
 هب ءالتبالا نود ةلوليحلاو

 :لْلَي كلا لوسر لوقل ؛ضرالا سفن لصب نم لكألا وه بولطملاو
 اوكا قداصلا نعو ؛"اهابو مكنع درطي اهلصب نم اولكف أدالب متلخد اذإ
 ."اهمايو مكنع بهذي هنإف اهلصب نم اولكف ًاضرأ متلخد اذإ :لق

 700ج 011 :نساحغا ح30 :3يفاكلا -'

 9/1 :1لاصخحلا ./9/ح 017 ”نساغا :؟ح 704 21يفاكلا -'
 1/4 017 :نساحلا ح70 :ةيفاكلا .

 ٠16ج د7 :نساغلا ح04 :1يلاكلا م

 017 144 :؟مالسإلا مئاعد 9



 294 37 ....... ةعفاتلا ةيتابنلا ةيدغألا

 تابوركملا كلتل داضمك لمعي لصبلا نإف ءًادج ةفيرظ ةراشإ هنهو

 ىلع ديكأتلاو ,ءابولاب ناسنإلا يلتبت يتلا رومألا نم اهريغو تاسوريافلاو

 .هتابوركمل داضم وه دلب لك لصب نأ ينعي ضرألا وأ ةيرقلا كلت لصب

 بوركم نع فلتخي هسوريانو دلب لك بوركم نأ ًاضيأ ينعي وهو

 .رخآلا دلبلا بوركم داضم نع فلتخي دق داضم هلو ,رخآلا دلبلا

 نع لئس اةكللا دمحم نب رفعج نآل اخوبطمو اين لكؤي لصبلا _"

 نم نكلو «كلذب سأب ال :لاق اخوبطمو اين ثاركلاو لصبلاو موثلا لكأ
 ."هتحلارب يذؤيف دجسملا لخدي الف اين هلكأ

 لكأ ينعي مادإك هب دارماف لصبلا لكأ نم لالقإلا ىلإ انرشأ اذإ _'"

 ةدافتسالا نم عئام ال نكلو ؛لصبلا هرثكأ ماعط لكأ وأ لصبلا عم زبخلا

 لئس دقف ؛ةهكنلا بيطتو معطلا رييغتل ليلق رادقمب تالكألا رثكأ يف هنم

 لباوتلاو ,””ردقلاب ًالباوت هب سأب ال:لاقف ءلصبلا لكأ نع اننكف قداصلا
 ,"وريغو لفلفلاك لكالا هب بيطي ام يأ ماعطلا رازبأ يه

 موثلا
 اماعط نوكي نأ نم رثكأ ءاودو ةباقو ةيمالسإلا ةيرظنلا يف موثلا

 يدؤي يذلا رمألا ءندبلاو مفلا ةحئار نتن ىلإ ةيدؤملا هتحئار نتنل كلذو

 3 017 :؟مالسإلا ملاعد -'

 187 :قالعخألا مراكم -'

 .ةحايملا ةمعطألا باوبأ نم ٠٠١ باب 877 :17لئاسولا كردتسم 171 باب 178 :1لئاسولا -"



 رمعلا لوطو ةحصلأ 2111 ...٠

 :لق هنأ لَو ينلا نع يور دقف ةكلالملاب ةامسملا ةريخلا ىوقلا داعب ىلإ

 امب ىللتتل ةكئالملا نإف انسلاجم يف اناشغي الف ةنتنملا ةلقبلا هذه لكأ نم

 ."ملسملا هب ىذأتي

 يور دقف ,ةياقوو ءاود هنأل هنم دب ال هنأو هلكأب رمألا درو كلذ عمو

 'هتلكأل كلما يجلنأ ينأ الولف .موثلا لك يلعاي :لوق يتب هللا لوسر نع

 يف ءاج لب .هتيئاود ىلإو هيف عفنلا دوجو ىلإ دشرم موثلا لكاب رمأ اذهف *
 ,ءاد نيعبس نم ءافش هيف نإف ؛هب اووادتو موثلا اولك :رخخآ ثيدح

 يوادتلاو هلكاب رمالا رركت دعب هتيلاودو موثلا عفن يف ديدرت ىقبي الف
 موثلا لكأ نعالتقلا هللا دبع وبا لئس هنأ هتيئارد ةبلغ ديؤي يذلاو هب

 ىلإ جرخي الف كلذ لكأ اذإ نكلو .موثلاب ىرادتي نأب سأب ال :لفف
 .ًاماعط نوكي نأ نم رثكأ ءاود وه انلق كلذلو .””دجسملا

 داضم هنال تاباهتلالا لوصح نم عني هنا موثلا عفانم نمو

 ضارمالل ددعلا اذه نإف ,ءاد نيعبس نم هتيئافش ةئيرقب تابوركملل
 نمو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج دقف ةناع ةيسوريافلاو ةيبوركملا ةيوامحلا

 يه حيرلاو '”مايأ ةعبس لك موثلا لكأيلف هندب يف حير هبيصيي ال نأ دارأ

 36 :يدنوارلا تاوعد -

 18؟ :قالخألا مراكم -'

 .اك :قالخألا مراكم -"

 5 591 :5هيقفلا :؟حا98 :1يلاكلا -

 4١ :ةيبهذلا ةلاصرلا -"



 ................. ةعقاتلا ةيتابتلا ةيدغألا

 يف هلوق ةنيرقب ةدعملا حير يه تسيلو ءهانرهظتسا ام ىلع تاباهتلالا

 امئدب

 : تايصوتا

 نع الاقل هللا دبع وبأ لئس دقف ًاخوبطمو أين موثلا لكأ حلصي ١_

 الو رودقلا يفو اين هلكأب ساب ال :لاقن .ثاركلاو لصبلاو موثلا لكأ

 ةياور هديؤتو ؛خوبطملاو ينلا هقالطإ ىلع يأ .”موثلاب ىوادتي نأب سأب

 موثلا نع هتلأس :لاق اهنكا رفعج نب ىسوم هيخأ نع رفعج نب يلع
 ."'سأب ال :لاق خبطي نأ لبق ءاودلا يف لعجي لصبلاو

 حلصي ال :ةانقلا يلع نع يور املف ,يوادتلا نود لكألل هخبط امأو

 .,ءاودك ال ماعطو لوكامك مرثلا نع ثدحتي رهف ”ًخوبطم الإ موثلا لكأ

 ةلاسرلا يف هاج امل ةرم مايأ ةعبس لك ين لقالا ىلع موثلا لكؤي _"

 .ةيبهذلا

 امهيتدئاف عامتجا لجأل :لخلاو موثلا نم يشرطلا لمع لضسفي _"

 نب ىسرم هاخأ رفعج نب يلع لأس دقف ءام دح ىلإ موثلا ةحئار لاوزو

 ."”ساب ال :لق لخلاب لصبلاو موثلا لكأ نع ةغنقلا رفعج

 51ج 151 5هيقفلا ,؟حااال# :ةيفاكلا -'

 099 ةانسإلا برق -'

 .اه' :قالألا مراكم -"

 كردتسمو ةحابملا ةمعطألا باربأ نم 178 باب 174 :1!لئاسولا رظنار 117 ةلنسإلا برق -'

 .ةحايملا ةمعطألا باوبأ نم ٠٠١ باب 459 :15 لئاسولا



 رمعلا لوطو ةحصلا ............. 221111

 هكاوشلا

 نع فلتخي نحلب نوكي ةداع رابخالا يف هكاوفلا لكأ ىلع ديكاتلا

 ةغيصبر عفانملا نايب ةغيصب نوكي بلاغلا يفو ,مدألا لكأ ىلع ديكأتلا
 .هل مهبحو هل ةمئالاو لني يبلا لكاب رابخإلا وأ ,رمالا

 ال دق يتلا دئارفلا نم اهيف ام لجأل لكؤت هكارفلا نأ ينعي اذهو

 ةلوازم ىلع ةردقو ةوق ندبلل يطعت بلاغلا يف مدألا نإف ,مدألا يف نوكت

 يأ زرلاو ريعشلاو ةطنحلا دعب هتيلاعف مودتو ندبلا موقي اهبر ؛لامعالا
 .ههباش امو زبخلا

 هضرارع ضعب ليزتو ندبلا صئاقن ليمكت يف بلغت ةهكافلا امنيب
 ىلإ يدؤيو بصنلاو ةهكنلا نتنو ؛ةسوسولاو مهلاو ةرارحلك ةبوغرملا ريغ
 .اهامعإ ليدعتو ةزهجألا طاشنو ؛ماعطلا مضه

 ,فلتخت اهفئاظو نال مدألاو زبخلا نع ينغت ال لاوحألا لك يف اهنكلو
 ةيويحب شيعلا ديري نمل اهنع ىنغ ال ًاضيأ هكاوفلاو ةئوافتم اهدئاوشو

 ) ةقباس ىتحو مدألل ةنراقم نآرسقلا يف تءاج اهنأو ًاصوصتخ ,رورسو

 هلل يف!" 4و نبط رو ويختم امي فك
 ال ةنحللا ةهكاف نأ الإ ةنلا يف دوجوملا كلذ سفن وه ضرالا ىلع دوجوملاو

 هنأ يي يبلا نع ثيدحلا يف ءاج دقف دسفت ايندلا ةهكاف امنيب دسفت

 مكرامثف ىيش لك ةعنص همّلعو ةنجلا رام نم هللا هدوز مدآ جرخأ امل :لق

 5815+ :ةمفاولا -'



 ا ......ببس.. ةعقاتلا ةيتابتلا ةيذغألا

3 1 1 
 9 « اًهبَشَتُم هب أوُنَأَو )"”ريغتتال كلتو رّيغت هذه نأر يغ ءةنجلا رامث نم

 نم مدآ لجو زع هللا طبهأ امل :لاق تكا هللا دبع يبأ نع ةربتعم ةياور فو

 اهلخاد لكؤي ام نوعبرأ اهنم ابيضق نيرشعو ةئام هعم طبهأ ةئجلا

 ام اهنم نوعبرأو ءاهجراخ ىمريو اهلخاد لكؤي ام اهنم نوعبرأو .اهجراخو

 وه ةرارغلاو .”ءيش لك رذب اهيف ةرارغو ؛اهلخاد ىمريو اهجراخ لكؤي

 .روذبلا عاونأ هيف ًاسيك يأ «قلاوجلا وأ جرخلا

 .""ةنجلا رامث نم هللا هدوز مدآ جرخأ امل :لق تي يبنلا نع ثيدح يفو

 :تايصرتلا ضعب ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو

 رّْفصت وأ ٌرمحت ام دعبو ؛جّضنت نأ دعب ةهكافلا لكؤت نأ لضفالا ١_

 .نايسنلا ثروي دقو راض كلذ نإف ءارضخ يهو ىنجت الو

 ني اوُلُك »:لرقل هافشلا اهيفن تكردأ اذإ رامثلا نأ :ةياور ينو

 ," 4 ٌرمئأآذِإ مر
 «ندبلل ةحصم هنإف ءاهابقإ يف هكاوفلاب مكيلع :لِظَي ىبنلا لبق _؟

 ,”نادبألا ءاد اهنإف ,رابدإلا يف اهوقلاو :نازحألل ةدرطم

 39+ :قالخالا مراكم -'

 ؟0 ةرقبلا -'

 0١ :لصخلا -؟

 019“ :قالعخألا مراكم -'

 .17ج301 :ةةراحبلا رظناو ,16) :ماعنألا -*

 7 :يرقفتسملل يبنلا بط -



 رمعلا لوطو ةحصلا ............

 هللا دبع وبأ لاق .ًاديج ًالسغ اهلكأ لبق ةهكافلا لسغ نم دبال _'
 ينعي هاملا يف اهوسمغاو ءاللب اهوسماف اهب متيتأ اذإف لمس ةرث لكل نإ :ةقل
 ."اهولسغا

 دوجرب انملع يذلا ءيشلا لسغن امك اهلسغن نا انيلع نأ ينعي اذهو

 يف غلابن هلكأ اندرأو ماعط وأ ءاذغ يف مس دوجوب انملع اذإ اننإف هيف مسلا

 .رضخلاو رامثلا ةماعو هكاوفلا يف لمعن نأ بجي كلذكف ؛فيظنتو هلسغ

 يف ةدئافلا رثكأ نآل رشقت ال نأ يه رامشلا يف ةيلكلا ةدعاقلا _؟

 ,/"ةرمثلا ريشقت هركي ناك هنأ كف هللا دبع يبأ نع يور دقف اهرشق

 .روبقلا ترفح روشقلا تعفر اذإ :نولرقي امكو

 .ررض هروشق يف ناك وأ هروشق لكؤت ال ام ىنثتسي ام الإ

 ىلع اهعضوو اهلّبق ةئيدح ةهكافب يأ اذإ ُةيِيَي للا لوسر ناك
 امك مهللا :ةياور يفو .ًاهرخآ انرأف ءاهوأ انتيرأ امك مهللا :لوقيو ,هينيع

 ."ةيفاع يف اهرخآ انرأ :ةيفاع يف اهلوأ انتيرأ

 لق ةهكافلا صوصخ يفو .ةبولطم اقلطم لكالا لبق ةلمسبلا ١_
 ."هرضت مل هللا مسبب أدبو ةهكافلا لكأ نم: هللا لوسر

 .9017ج 501 :نساغا ,؛ع 176: :1يفاكلا -

 951ج 507 'نساهغلا 570١ :ةيفاكلا -

 145 ةقالخخألا مراكم -'

 07 :قودصلا يلامأ 3

 09 :قالخخألا مراكم -



 ......... ةعقاتلا ةيتابنلا ةيذهألا

 نأ يورو .”اورضت ال ًارتو رامثلا اوك :هالَع هللا لوسر لاق _"

 موقلا ضعب ناكو ,هيدي نيب عضوف بطر هيف قبطب ينأ اي هللا لوسر
 أرمأ هنإف ؛ىدحإ ىدحإ :لََع هللا لوسر لاقف امهلكأيف نيتنثا هلوانتب

 ىلوألا ةياورلا نم دارملا وه اذه نركي دقن ,”نيغ هيف نوكي ال نأ ردجاو
 .طوحأ عمجلاو .ارتو لوكأملا عومجم نوكي نأ وه هدارملا نوكي دقو

 ءنامرلا اهلضفأو .رخآلا ضعبلا نم لضفأ هكاوفلا ضعب _86

 .بطرلاو ؛بنعلاو ؛لجرفسلاو حافتلاو

 مالكلا دنع هليصافت يتاتس اهنم دحاو لك عاونأ نيب لضافت كانهر

 .اهنم ةدحاو لك نع

 اهيف عفن ال اهنإف اهب مراو .ةدودملاو معطلا ةرملا ةهكافلا لكات ال_4

 .ةراض نوكت دقو

 ةهكافلا نم ائيش لكاي لفطالا ًاصوصخو ضعبلا نأ ظحالملا_٠

 النقا دمحم نب رفعج نع يور دقف .ذبحم ريغ اذهف .هيمربو يفابلا كرتيو

 ام :لقو بضغن اهلكأ صقتسي مل هراد يف تيمر دق ةهكاف ىلإ رظن هنأ

 جاتمي نم هومعطأف ءاوعبشي مل سانلا نم اريثك نإف متعب متنك نإ ءاذه
 ةهكافلا لكأت نأ امإف ,فارسإلا نم رذحتلا باب يف لخدي اذهو «”هيسلإ
 .ءاصقتسا نود نم اهلكأت الو رخآ عم كرتشت وا اهلماكب ةدحاولا

 ره ح 70:10 لئاسولا كردتسم 171 :تايرفعجلا -'

 504ج 141 :نساغلا فس 189 :1يفاكلا -'

 581 حا116  مالسإلا مئاعد -



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 نامرلا

 مدآ نمز نم ةفورعم تناكو ةئجلا هكاوف نم اهنأل ةليصأ ةهكاف نامرلا

 .لفَو هللا لوسر ىلإ رمشلا بحأو :ظنلا

 اهّدعتو ةهكافلا هذه يف رارسأ دوجو ىلإ ةيمالسإلا ةيرظنلا بهذتو

 ىلع نمؤملا ةايح تاموقم نم ةدحاوك اهيلع نهارت لظتو هكاوفلا ةليس
 نيب دتمملا رسجلا لظتو ناميإلا قمع ىلإ اهطويخ دتمت دق لب ؛ضرألا
 ,"هبلق ترانأ ةنامر لكأ نم نأ :رابخالا ضعب يف هاج ىتح ةداملاو ةيودعملا

 يف لخدي بلقلا رون نأ كش الو ,"هبلق هللا رون ةنامر لكأ نم :ةياور ينو

 .يونعملا ءاضفلا

 اذه ةيلومث مغر ىلع بلقلا ةرانإ يف ةيونعملا نامرلا راثآ فقوتت الو

 .ةيونعملاو ةينافرعلا يناعملا نم ميظع مجحل هناطبتساو رثآلا

 لكأ نم: هللا لوسر لاق ساوسولل هجالع ةيناث ةلحرم يفف

 ,”خلبص نيعبرأ ةسوسولا هنع تعفرو هبلق ترانأ ةنامر

 ناطيشلا وهو ساوسولا ببس نع باقنلا رابخألا تفشك دقو اذه

 درو دقو ؛"”ةسوسولا ناطيش هنع تدرط نامرلا لكأ نم :ةياور يفف

 اهيف درطت يتلا ةلملا نايب اهضعب يفو ةفلتخم ءاحنأب ىنعملا اذه نع ريبعتلا

 رمح 14 !نساحلا -'

 راق حما :نساغا -'

 رماه م60 :نساحلا -*

 رفع م18 :نساحغا -'



 .... ةعفاتلا ةيتابنلا ةيذغألا

 لكأ نمو ,ةهكافلا ديس نامرلا :لاق هل هللا لوسر نأ يور دقف :ناطيشلا

 يفو ةسوسولا ناطيشب هديقي لو ”حابص نيعبرأ هناطيش تبضعأ ةنامر
 ناطيش تضرمأ نامر نم ةبح لكأ نم :ةيقل قداصلا نع ىرخخأ ةياور

 .""احلبص نيعبرأ ةسوسولا

 يف نامرلل ةيونعملا راثآلا لوح ضعبلا ثحب دعبتسملا نم ناك املو

 رابخألا نإف هليصافت ضعب ين لوخدلا بسانملا ناك ,هريغو يقالخأ باتسك

 امأ ريباعتلا عيمج دروأسو ,ةفلتخم ريباعتب تءاجو روصأ ةدع نع ثدحتت

 .ةرانإلل ةبسنلاب

 ,"هبلق ترانأ ةنامر لكأ نم :ٌاَي هللا لوسر نع ١_

 ,"هبلق هللا رون ةنامر لكأ نم تكلا هللا دبع يبأ نع _"

 ةدعملا يف عقت ةبح نم سيل : هليل هللا دبع يبأو نسحلا يبأ نع _'

 "ترانا الإ

 ئرما ةدعم يف ترقتسا ةبح نم ام :ةنقف يلع نع ريتعم ربصخ ينو _؛
 .اهترانأ الإ ملسم

 امم ج ها : يسال -“

 ره 'ح 047 :نساحغلا اس 707 :1يناكلا -'

 لق هج ه4 :نساحلا -"

 لاكاح 546 :نساحملا -“

 مص[ ح 440 :نساحلا -“

 مكه 541 :نساحغا -“



 دعا لوعنر طش يع يح يعمم ني

 بلقلا ةايح ةلعملا يف رقتسا اذإ اهنم ةبح لك :ةتل يلع نعو

 ."*سفنلل ةرانإو

 ,"”بلقلا تراناالإ ةدعملا يف عفت ةبح هنم تسيلف:لالعنلا نعو _

 ."ًموي نيعبرأ هبلق هللا رون اهمتي ىتح ةنامر للكأ نم _/

 قلعتت ةرانإو بلقلاب نلعتت ةرانإ كانه نأ اهعومجم نم دافتسيو

 دقو ةنامر لكأب ققحتت تارانإلا كلت نأو ؛سفنلاب قلعتت ةرانإو ,ةدعملاب

 الو رابخألا ضعب يف هللا ىلإ بسنت ةرانإلاو .ةدحاو ةبح لكاب ققحتن

 .اهنيب عمجلا بعصي دق كلذبو ءرخآلا اهضعب يف هيلإ بسنت
 هللا نأ ىلإ يدؤت ةلماك ةنامر لكأ نإف رابخالا هيف فلتخت ملام امأو

 .بلقلا روني ىلاعتو هناحبس

 .بلقلا روني ةلماك ةنامر لكأ نأ اهنيب نم ملسملاو

 .سفنلا رينيو ةدعملا ريني ةدحاو ةبح لكأ نإف اذكو

 نأ ىلع لدي ام هيفاني دقف بلقلل ةدحاولا ةبحلا ةرانإ هيف فلتخملاو

 ةنامرلا ةرانإف «بتارملا ىلع لمحلا لضفألاو بلقلا رينت اهلماكب ةنامرلا

 .ةبحلا ةرانإ نم ريثكب رثكأ

 نآل .بلقلا ةرانإ روصت ضرف ىلع ةدعملا ةرانإ روصت ةلكشملاو

 هلعجت ثيحب بونذلا ءارج هيف ةلصاحلا ةملظلا يفن يه بلقلا يف ةرانإلا

 381 :ةملألا بط -'

 4 :يننوارلا تارعد -'

 889 :ةةراحيلا 118 :يرقغتسملل قي يبنلا بط -



 ..... ةعفانلا ةيئابنلا ةيدغألا

 ىنعمب نوكت ال دق ةدعملا ةرانإ نكلو .قحلا نع ىمعيو .قئاقحلا رصيب ال

 ةمضاه لا داوملا زرفت اهلعجب يأ اهيف رانلا لاعشإ ىنعمب لب ؛ةملظلا ةلازإ

 .ماعطلا مضهي نامرلا نأ يتأيسو ,رابخألا يف ةدعملا ران ىمست يتلا ماعطلل

 ناطيشلاو نامرلا

 :ةعونتم تاياورلا يف ةدوجوملا ريباعتلاف

 تبضعأ ةنامر لكأ نمو ةهكافلا ديس نامرلا ٌةيي هللا لوسر نع ١_

 ."حلبص نيعبرأ هناطيش

 نيعبرأ ناطيشلا (تسرخأ) تجرخأو بلقلا ترانأ :ُيِيَي هنعو _"
 مز

 "موي نيعبرأ هناطيش ضرمأ الإ ةنامر لكأ دحأ نم ام :ُِلَْي هنعو _'"

 ةسوسولا ناطيش تضرمأ ةنامر نم ةبح لكأ نم التنك هللا دبع يبأ نعو .

 ."حلبص نيعبرأ

 هبلق ترانأ الإ مكدحأ فوج يف عقت ةبح نم امو :إيَو هنعو 4

 ."موي نيعبرا هساوسوو ناطيشلا نم هتبنجو

 رعت ح 846 :نساحللا -'

 5:50: 848 :!؟لئاسولا كردتسم :ةل :يدنوارلا تاوعد -'

 .؟8/ :ةةراحبلا ,(8 :يرفغتسملل للي يبلا بط ف

 ره *ح 017 :نساغغا لاح 707 :1يناكلا -'

 .59/ :يرفغتسملل هيفي ينلا بط -*



 رمعلا لوطو ةحصلا! .......... 8518 م بم

 هنع درطو هبلق هللا رون ةنامر لكأ نم هتك هللا دبع يبأ نعو 5

 ."؟حلبص نيعبرأ ةسوسولا ناطيش

 الإ ةلعملا يف عقت ةبح نم سيسل :ةهنقل ىسوم نسحلا يبأ نعو 1

 نيعبرأ هكا هللا دبع يبأ نعو ,”ةسوسولا ناطيش تافطأو ترانا

 .”احلبص

 ."ةسوسولا ناطيش تبهذأ كا هللا دبع يبأ نع _3

 ؛حضاو جارخإلاو .ًالوبخم انمز هل كارح ال هلعج هنا ىنعمب بضعلاو

 «هبضعأ لثم هضرمأ هلوقو ؛لضملا مالكلا نم هعنمي يأ حضاو سردخلاو

 ءافطإلاو ,جارخإلا ىنعمب درطلار .ريثأتلا مدعو داعبإلا ىنعمب بيدجتلاو
 ,كارح الو هل رثأ ال يذلا دماخلا ئفاطلاك نوكيف هتسموسو عطق ىسعمب

 درطلا تاياور نيب وهف يفانت كانه ناك ولو ,جارمخإلا ىنعمب باهذإلاو
 هبضع وأ هسرخ وأ هضرم ىلع لئي امم اهريغ نيبو باهذإلاو جارسخإلاو

 اذكر «ناعمتجي يأ هجورخو هضرم نيب ينانت كانه نوكي ال دقو ؛هلاقب عم

 مادعنا وه عماجلاو .هجورخو هئافطإ وأ هجورخو هبضع وأ هجورحنو هسرخ
 كلذ ىلع ةردقلل هنادقف وأ هجورخب ناك ءاوس هلالضإو هتسوسوو هريثأت

 ,لمعلا

 مقللاح 014 :نساحلا -“

 راق ح 016 :نساحلا -'

 ردها ح ه1 :نساحملا -*

 رمح ه1 :نساحغلا ,١٠1ح 504 1يفاكلا -'



 ةعفاتلا ةيتابنلا ةيلغألا

 .ًاموي نوعبرأ وهو ريثأتلا رادقم يف ةقفتم تاياورلاو

 تاياور نوكت دقو ؛ةنامرلا تاياورو ةبحلا تاياور نيب يفانتلا ىقبيو

 .ناطيشلا عاونأ لكل ةماع ةنامرلاو ؛ةسوسولا ناطيشب ةصتخم ةبحلا

 ناسنإ لكل دحاو ةسوسو ناطيش دوجو وه تاياورلا نم دافتسي امك

 .ديعبب سيلو

 :ةسوسولا امأو

 تاياور كانهو ؛ةسوسولا ناطيشب كلذ صخت ةراملا تاياورلا رثكأف

 ُْلَِي للا لوسر نأ يور دقف ؛:ةسوسولا سفن نامرلا لكأ يفن ىلع لدن

 ,"”حلبص نيعبرأ ةسوسولا هنع تعفرو هبلق ترانأ ةنامر لكا نم :لف

 . ةسوسولا ناطيش وهر اهببس عفرب ةسوسولا عفر نوكي دفو

 ئرما ةدعم يف ترقتسا ةبح نم ام :ظنكل يلع نع ىوري ام فيرظلاو

 نوكي دقف ,"”ًحابص نيعبرأ اهتسوسو ناطيش تضرمأو اهترانأ الإ ملسم

 ءام تبرش لثم لكلا يف ءزجلا لمعتسا يأ فوجلا لطم ةدعملاب دارملا

 الو ةدعملا يف ةسوسو ناطيش دوجو عامس مدعل ديعبب سيلر .تارفلا

 .ةدعملل ةرانإ لوصح

 .ضعبلا دنع ةدوجوملا ساوسولا ةلاح جلاعي نامرلا نأ كلذ ينعي لهو

 لمع يه ىلوألاف :ساوسولاو ةسوسولا نيب توافن كانه نوكي دقف

 لجل اح 044 :نساحلا -'

 69ج 561 :نساحغا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .......................

 نع مهجرخيو مهلضيو سائلا رودص يف سوسوب يذلا سانخلا ناطيشلا
 هانعم فلتخي ال دقف ًاضيأ ناطيشلا اهببس ةصاخ ةلاح ساوسولاو .قيرطلا

 .لخادتلا ضعب كانه ناك نإو :ةسوسولا عم

 : نامرلا دئاوف

 عئاجلا عبشي ١_

 ءيش يف عمتجت ال يتلا ةردانلا دئاوفلا نم ناتاهو ,ناعبشلا عرج _؟

 ةبه مدآ هب ىصو ام ناك دقف ,عبشي وأ عيجُي امإ لكؤي ام لكف .ةداع دحاو

 ناعبش تناو هتلكأ نإو .كازجأ عئاج تناو هتلكأ نإف نامرلاب كيلع :هللا

 غلاسلا بطلا ىنعمب ءيرملاو ,عوجلا دسو ةيافكلا ىنعمب ءازجإلاف "كارما

 يتاتسو دسملا هب عفتنيو مضحلا لهس ًافيفخ هلمجي ينعي هّبغملا ديمح

 .ماعطلا مضهي هنأ ىلع ةصانلا ةياورلا

 لحد اذإف لخد امنيا حلصير ءحلاص نامرلا نأ ةقيقحلاو فلا يقني _"

 ىقلت نامرلا اولك :لاق نسحلا نب هللا دبع نع ةياور يفف ؛هبيطو هاقن مفلا

 ."”مكهارفأ

 نينمؤملا ريمأ نع ةيارر يفف .مفلا ةحئار نتن وهو ءرخبلاب بهذي _ك
 بيطيو رخبلابو رفحلاب بهذي هنإف _ همحش ديرب_ هرشق عمم هلك :الفتلا
 7 سفنلا

 هك ١ح 279 :نساحغا :؟ج 707 :3 يناكلا 5

 رهق7ج 840 : نساحلا -“

 لالا ح 045 ؛نساغا -"



 6 523 -............. ةعقاتلا ةيتابنلا ةيذغألا

 فنالا نم جراخلا ريفزلا يأ سّفَنلا دارملا لصلو ءسفنلا بيطي _5

 محلا لاوزو ةحارلا ىنعمب .سْفنلا ةدارإ لمتحيو .ةحئارلا بيط نوكي

 غابد هنإف زملا نامرلا اولك :ةانكا نينمؤملا ريمأ لاق .ةدسعملا غبدي ١_

 .هلحول بحلا لكأ انه دارملاو ءضماحلاو ولحلا نيب ام وه زملاو .”"ةدعملا

 هللا دبع يبأ ىلإ توكش :لاق .ةريغملا نب ثراحلا نع ؛ةمختلا جلاعي _/

 اذه نم لوانت :لاقف ,يماعط نم ةمختلا ةرثكو يداؤف يف هدجا ًالقث تكا

 مضهيو ؛ةمختلا يفشيو ءاغبد ةلعملا غبدي هنإف همحشب هلكو ولحلا نامرلا

 .”فوحلا يف حّبسيو ,ماعطلا

 نامرلا لكأ انه دارملا نأل ةراملا ةياورلاو ةياررلا هذه نيب يفانت الو

 .هلحول زملا بحلا لكأ كانهو محشلا عم رلخلا

 ةيلمعل لّهسملا يذلاك هريغو ينملا هب دوصقملاو ,لجرلا ءام ديزب _8
 ينعي يئاسارخللا نع يور دقف .ينملا ره هيلإ فرصنملا ناك نإو عامجلا
 ."”لجرلا ءام يف ديزي نامرلا لكأ :لاف انا اضرلا

 نسحيو لجرلا هام يف ديزي ةقباسلا ةياورلا يفف دلولا نسمي _5

 .هجولا نسح هلعجي يأ ,دلولا
 هنإف .نامرلا مكنايبص اومعطا :ربخلا يفف ءيبصلا مّلكت عرسي ٠_

 ."مهتنسلال عرسأ

 رام آح 017 :نساحغلا -"

 354 1 ةمئالا بط -'

 مه هام: نساغا -*

 50 2 يسوطلا يلامأ -'



 رمعلا لوطو ةحصلا -.......

 هنإف نامرلا مكنايبص اومعطأ ]تكل هللا دبع وبأ لاق دشرلا عرسي ١_

 .غولبلا تامالع هيلع رهظنو دشريو ومني ام ناعرس يأ «"”مهبابشل عرسأ
 اولك :لاق هنأ ةغقل هللا دبع يبأ نع يور دف ءنعذلا يف ديزي _؟

 ."'نعذلا يف ديزيو ةدعملا غبدي هنإف همحشب نامرلا

 غغابد هنإف همحشب نامرلا اولك :لاق ةثنَكا يلع نع ,بلقلا ييحي _ا

 .”سفنلا ةرانإو بلقلا ةايح ةدعملا يف رقتسا اذإ اهنم ةبح لك يفر .ةدعملل

 لاتحالاو :هشاعثإ وه هتايحو ءوضعلا بلقلا ةدارإ :لوألا نالامتحا هيفو

 .ةمكحلاو قئاقحلا فاشكناو ملعلاب اهتايحو سشنلا ةدارإ :يناثلا

 مكيلع :الفكل هللا دبع يبأ نع حيحصلا ربخلا يفف ءءادسلا يفئي 14

 تدابأ الإ ناسنإلا ةدعم يف عقت ةبح نم سيل هنإف هولكف رلحلا نامرلاب

 نامرلا نم ةبح لك نأ ينعي دق اذهو ,"”ةسوسولا ناطيش تبهذأو «ءاد

 نوكتو بوركملل ًاداضم نامرلا نوكي دقف هببس عمقت وأ ءاد حلاعت ولحلا

 ,هنم عونل ةداضم ةبح لك

 : تايصوت
 عيدي نامرلا عم هلكأ نإف .ةدعملل ًاصرصخ دج عفان نامرلا محش ١_

 ,رئاوتلا دح غلبت دق ةضيفتسم ىنعملا اذهب تاياورلاو ةدعملا

 م16 ح هام: نساحلا -'

 1ع 784 :1 يناكلا 3

 194 1 ةمئالا بط -"

 راق 548 : نساغا .١٠ج 50 21 يفاكلا -'

 9 لا ا باوبأ نف 401ب 36 باب 9:17 لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 40باب 177:11 لئاسولا رظنا -*
 .ةحلبملا ةمعطالا باوبأ نم



 دلفا 3 ..... ةعفانلا ةيتابنلا ةيدغألا

 دقف .هلحولا يأ .ةدعملا غبدي محشلا سفن نأ ىلع لدت ةبياور كانهو

 اولكو «نامرلاب مكيلع :لاق لاق اقكت يبنلا بط يف يرفغتسملا ىور

 لقث ىلعو ,"”اهمحشب هولكو» كردتسملا يف نكلو ,ةدعملا غابد هنإف همحش
 ًاضيأ هدئاوف نمو .ةدعملا غبد ببس ره محشلا نأ ىلع لدي يرفغتسملا

 هنإف همحش عم ديري هرشق عم هلك انا يلع ةياورل ؛رخبلاو رفحلا جالع

 ."”رفحلاب بهذي
 ثيح نم بيطأ لوالا نأ كش ال ؟زملا وأ لضفأ ولحلا نامرلا _"

 «لضفأ وهف ةماع ةروصب ىتحو .ةدعملل لضفأ زلا نأ درو نككلو ,ممطلا

 ركذ دفو اككقلا هللا دبع يبأ نع ربتعم وه ام اهنم قرط ةدعب كلذ درو دقو

 ةدعملا غبدي زلا نأ مدقت دقو ,”نطبلا يف حلصأ ملا :لاقف نامرلا هدنع

 ."”ةدعملا غابد هنإف همحشب زملا نامرلا ارلك :ةياور ينو

 ,نطبلاو ةدعملل عفنأ زملا نأ تاياورلا ةماع نم صلختسن دقو
 ,ءادلا ةنابإو دلولا نيسحتو لجرلا هام ةدايز اهنم ىرخأ تاهجلل عفنأ ولحلاو

 .دئاوفلا يقاب يف ملا عم ولحلا كرتشيو

 الفا هللا دبع ابأ نأ يور دقن ؛ةعمجلا ةليل نامرلا لكأ بحتسي _"

 اذه ةموادمو مازتلالا ىلع لدي اذهو ,ةعمج ةليل لك نامرلا لكاي ناك

 .”هيف دئاوف دوجو نع ئبنملا لمعلا

 5:01 593 011 لئاسولا كردتسم 57 : ةافعبلا بط -'

 هك 4ح 015 ! نساحملا -'

 هك ١ح 015 : نساحلا ,!4ح 764 :3 يناكلا -*

 هكا ح 017 ! نساغغا 117ج 704 :7 يناكلا -'

 يي - مه باب ةحلبملا ةمعطالا باوبأ 114 :1الئاسولا رظنا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .............

 ةطوبرم اهنأل ادحأ كرشت الو ,ةنامرلا لكأ يف ًادحأ كراشت ال _:
 ىلإ بحأ تناك ةرمث ضرالا هجو ىلع ام :ريتعملا ريخلا يف ءاج دقف ؛ةئمجلاب

 ؟"دحأ هكرشي ال نأ بحأ اهلكأ اذإ هللاو ناكو ءنامرلا نم ُةيِي هللا لوسر

 وبأ ناك دقف ؛1 ةمئألا رئاس نعو نتَكا يلع نع لوقنملا وه اذهو

 لاق وأ هبف كراشأ نأ يهتشأ انأو الإ هلكآ ماعط نم ام :لوقي ةا هللا دبع
 نم ةبح هيفو الإ ةنامر نم سيل هنإف نامرلا الإ ءناسنإ هيف ينكرشي نأ

 9 ةنملبا

 اهلكأيف قوف ىلإ اهب دعصيف ةنامرلا ذخأي ناك ةغنقا رقابلا نأ يور ىتح
 ."هيش اهنم طقسي نأ ةيشخ هدحو

 ,ةرتاوتم نامرلا لكأ يف أدحأ ةمئآلاو يبنلا كارشإ مدسعب تاياورلاو
 طقاستي ام عمجو ةنامرلا ءافيتسا ىلع مهصرح ىلع ةلادلا تاياورلا اذكو
 .كلذب نورمأي اوناك لب :ةضيفتسم اهنم

 اذإف «ةنحلا نامر نم ةبح اهيفو الإ ةنامر نم ام :ُْيِلي هللا لوسر لاق

 ملسم ئرما ةدعم ةبحلا كلت تلحخد امو تعقو امو هوذخف ءيش اهنم ددبت
 ."احلبص نيعبرأ اهترانأ الإ

 .ورلكو هوعبتاف اهنم ءيش ذش اذإ :لوقي تكا يلع ناكو

 27 حملا : نساحغا ,؟ح 767 3 يفاكلا ه
 .ةدئاملا باهأ باوبأ نم 1٠١ باب 777:17 لئاسولا 878ج 047 : نساحغل .٠ح 785:3 يناكلا 7
 راك حتا : نساحلا -*

 37 :قالخألا مراكم -'

 744 : تايرفعجلا -'



 ير .. ةعفانلا ةيتابنلا ةيذغالا

 ال دق ,ةيوبنلا مولعلا زونك يف رخفتسمو رارسألا نم رس وه اذهو

 فرعيل اهلكال قفوي ال قفانملاو رفاكلا نإف .ًادبأ لرقعلا كلذ هنك غلبت

 ام هنأ :ةهنكا هللا دبع يبأ نع ربتعم دنسي يور دقف .رخآ رس وهو اهرثأ

 لجو زع هللا ثعب رفاكلا اهلكأ اذإو ,ةنجلا نم ةبح اهيفو الإ ةنامر نم

 هن يلعل لاق ًايدوهي نأ ىوري ام فيرظ نمو .'”هنم اهعزتناف اكلم هيلإ
 اهتلكأو ةدحاو ترسك انأو .ةنجلا نم ةبح ةنامر لك يف نإ لاق ًادمحم نإ

 ةبح تعقوف هتيحل ىلع هلي برضو ُهلْلَي هللا لوسر قدص :لاقث اهلك

 نم ةبح دوجو ىلع لدت تاياورلا رثكأ نأ مهملاو ."اهلكأو اهوانتف نامر
 .كلذ كرد رسيتي الو «ةنامرلا يف ةنجلا

 ,ةنللا يه نيأو ؛ضرالا ىلإ ةنحلا نم تلقتنا فيكو هانعم ره اسمو

 رجش نم ةنامرلا تناك امل هنأ لامتحا درحم كانهو ,رارسألا نم كلذ لكف

 .ةنجلا نامرو ةنجلا ةبح تافصب اهتابح نم ةبح ظفتحت دقف .ةنجلا
 هتحن طسب نامرلا لكأ اذإ ناك ةغنكا نينمؤملا ريمأ نأ :ةربتعم ةياور يفو

 نإف ل ليقف «ةنحلا نم تابح هيف نإ :لوقيسف كلذ نع لاسيف .ًاليدنم
 هللا ثعب كلذ ناك اذإ :لاقف ,نرلكأي مهاوس نمو ينارصنلاو يدرهيلا

 .”اهلكاي الثل هنم اهعزتناف اكلم هيلإ

 يقاب نأ ريغ ةلحاو ةبح سيلو ةددعتم تاّبح دوجو ينعي اذهو

 .ةدحاو ةبح درجو ىلإ ريشت اهلك تاياورلا

 لاح ه11 : نساحغلا ,ةح 785:7 يناكلا -'

 7:هملاح 558 :1 لئاسولا :48 : حئارجلاو جئارخلا -'

 له ح 511 : نساحغل ,ةس 70 :1 يناكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .......

 نإف حضاو هباوجو ,ةنجللب صتخي ام يف دحأ كرشُي ال اذامل هنأ ىقبيو

 ةئبللا نم هلهو ؛بولطم اهيلع سفانتلاو اهيلإ قابتسالاو ةنحلا ىلإ ةقباسملا

 نم ام :لاق ةكلا دمحم نب رفعج نع يور أم هديؤيو .اهمكح سسفن اهل
 ."'ةنحلا كلت ىلإ دحأ ينقبسي ال نأ بحأ انأف ةئحلا نم ةبح اهيفو الإ ةئامر

 .ةماجحلا ثحب يف رم امك .اهدعبو ةماجحلا لبق نامرلا لكأ بلطي _5

 لثم كلذو ؛عاونالا نم هربغ ىلع لّضفي نامرلا عاونأ ضعب كانه ١_
 يفف هيف ىون ال يذلا ولحلا ره يسالملاو ,يناروسلاو يسالملا نامرلا

 يساللملا نامرلا ايندلا يف ةنجلا ةهكاف نم ةسمح :الكقلا هللا دبع يبأ نع ربخلا
 يف عرزي وأ تبني يذلا نامرلا وه يناروسلاو '"...ناقيشلا حافتلاو

 هنا هللا دبع وبأ لاق :نيينايرسلا دلب نم قارعلاب ةقطنم .ىروس ةقطنم

 تارفلا يف تسمتغاو ةيئاروس ةنامر موي لك تلكال قارسعلاب تنمك ول
 ,هبلق ترانأ ةنامر لكأ نم :لوقي ايلا هللا دبع يبأ نع ةياور يفو ؛ةسمغ

 مكيئاروس :لاقف ؟نامر يأ تلقف ,هنم ديعب ناطيشلا نإف هبلق رانأ نمو

 .هادع ام يفني ال ءيشلا تابثإو ,0اذه

 يفني نامرلا رجش ناخد نإف ؛هرجشو هدوع ىتح عفن هلك نامرسلا _'
 .دسجلا وأ رادلا نم كلذ ناك ءاوس اهدرطي يأ ماوهلا

 يلعو ُةثرَي هللا لوسر هلكأب رمأ دقف ءنامرلا لكأب رمألا رركت :هيسبنت

 اولك همحشب نامرلا اولك .نامرلا اولك لوقي مهلكو :يب ةمئالا يفابو

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 4/-86 باب 114:17لئاسرلا رظنا -'

 94 باب ةحابملا ةمعطألا باوبأ 17 :37لئاسولا رظنا -'

 رهق7ح 046 : نسا 16ج 504 23 يناكلا -*



 م ا لا ةعبلا ةيلغألا

 ينو ءاذكهو .هولكف ولحلا نامرلاب مكيلع ,ولحلا نامرلا اولك ءزملا نامرلا
 رمأ اذكهف ,هيف ةدوجرملا دئاوفلا يهو رمألا ةلع كيَبَي ينلا نيبي كلذ رثكأ

 .ًيوئوم نوكي ال
 ,ةيورخألاو ةيويندلا عفانملا نم هيف ام ىلإ ًاداشرإ ينعأ ايداشرإ نوكيو

 ةهكافلا هذه ىلإ هابتنالا مزلي كلذلو .ًايبابحتسا ًايعرشو ًايحص ءرمأ نوكيف
 هللا لوسر ىلإ ةهكافلا بحأ اهنالو ,رماوألا كلتل ًالثتما اهنم راثكالاو

 ًاغيلبت نوكيف اهيف هتبغرو اهيلإ هقايتشا ناسنإلا ىلع رهظي ثيسحب ذي
 .يلوقلا غيلبتلا ىلإ ةناضإلاب يلمع

 حافتلا

 ةيودألا نم هنأ ماعلا جالعلا باتك يف انيب دقو ,ةمالسلا ينعي حافتلا

 .ةهكافو ءاذغ ةيناثلا ةلحرملا يفو «ءاود ىلوألا ةلحرملا يف وهف :ةماعلا

 ةسمح :ريخلا يفف هعاونأ ضعب لتأ الو ؛ةنجلا نم هنأ هحدم يف يفكيو

 !ريخلا يفو ..”ناقيشلا حافتلاو يسالملا نامرلا ةيندلا يف ةنجلا ةهكاف نم

 .”عافتلا نم ةعفنم عرسأ ءيش سبل هنأ

 : حافتلا دئاوف امأو

 يف حوضنلاو ؛”ةدعملا حوضن حافتسلا :ريخلا يفق ةدعملل عفان ١_

 .كاذنأ ًافورعم ناك ءاود وه :لاقيو ؛هتحئار حوفت بيطلا نم عرن ؛ةغللا

 201 217 :نساحغا ,158 :لاصخلا ,1ح 546 :1يفاكلا -'

 لعل 005 :7 نساعغا -'

 00ج 607 :نسافلا اح 356 :يفاكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا نس شم

 يف حضنلا نكلو ؛اهجاعيو ةدعملا ةحئار بيطي حافتلا نأ ينعي اذهو
 ىنعمب يتأي امك ,رسكتي ال يك ءيشلا لب وأ ءفيظنتلل شرلا وه لصالا
 نييلتلاو جالعلاو بييطتلا وه لكلا يفو ةدعملا حشر ىنعمبو يقسلا

 ثولتلاو ضرملاو داسفلا نم اهيمحي ةدعملل عفان هنأ ةجيستنلاو ,ريهطتلاو

 .قيرلا ىلع هلكأ لضفيو ؛حرقتلاو

 ام حافتلا يف ام سائلا ملعي ول :ةظتقت هللا دبع وبأ لاق داؤفلل عفان _'

 هنأو ةصاخ داؤفلل ةعفلم ءيش عرسأ هنإو الأ .هبالإ مهاضرم اوواد

 نم حافتلا نأ ينعي وهن بلقلا وه داؤفلا نم دارملا ناك اذإ ,”ىوضن

 هريهطتب موقي وهو ,ريثأتلا ةعرسب زاتميو هضارمال ةسجباعملا بلقلا ةييردأ

 ,هبييطتو هتحلعمو

 حافتلا :هلوق انَكا ىسوم نسحلا يبأ نع يور دقف ؛مسلا جلاعي _"

 ؛ضرألا لهأ نم ضرعي ممللاو مسلاو رحسلا نم :لاصصخ نم عفن

 .حافتلا مومسملا معطي نأ لّضفملا نمف ...”بلاغلا مغلبلاو

 لهأ ثبع نع ببسملا نونسجلا نم برض وهو ؛ممللا جلاعي _؛
 .نحلا يأ ؛ضرألا

 ينعي بلاغلا مغلبلاب ةراملا ةياورلا يف ريبعتلاو ؛مغلبلا لاعي 5

 حافتلا هجلعي دماج دراب مغلبلاو ,عئابطلا رئاس ىلع تبلغ اذإ ؛ةعيبطلا
 .هدومج جلاعي يأ

 158 :ةمئالا بط -'

 رهن 505 :نساحلا :؟حا00 :ةيفاكلا -'



 ةعفانلا ةيتابثلا ةيذغألا

 دربيو ةرارحلا اهب ئفطي هنإف حافتلا لك :ربخلا يفف .ةرارحلا ىفطي _5

 ينلا جارخلاو روثبلاك اهراثآ ىري وأ ةرارحلاب سمي نم لكف ,”فوجلا
 .حافتلا لوانتي نأ هيلع دسجلا ىلع رهظي

 :ريخلا يقف ؛ىمحلا وه حافتلا هحلاعي ام مهأ لعلو ؛ىمحلا جلاسي _/

 رضخألا ًاصوصخو .”حافتلا نم عفنأ ءيش امف :حافتلا مكيمومحت اومعطأ

 .”قارحلا نكسيو ىمحلا ملقي ره :ةياور يفو

 ةكمب نحو ءابو سانلا باصأ يدنقلا نع .هنم يقيو ءابولا حلاعي _8

 ."' تيفوعف هتلكأف ؛حافتلا لك :يلإ بتكف هيلإ تبتكف ينباصاف
 ماعطإب تكلا مامإلا رمأف فاعر سانلا باص :ريخلا يفق ءفاعرلا _4

 .”حافتلا كلذ هباصأ نم

 : تايصوت
 ثروي حافتلا نأ :ثيدحلا يفو نايسنلا ثروي ضماحلا حافتلا لكأ ١_

 ."اةجوزللا ةدعملا يف دّلوي هنال نايسنلا

 مقع ىلإ يدؤي ضماحلا حافتلا لوالا اهعوبسأ يف سورعلا لكأ _"

 .اهمحر

 ريف 001 :نساحلا -“

 لك لكل ح 401 :نساغأ ٠١ حال67 ”يفاكلا -'

 جالو 3يفاكلا -"

 ميةمح ت07 :نساحغلا ١٠ج 767 :1يناكلا -'

 ميكاج 055 :نساغا ,؛ح703 ”يفاكلا يف هنومضم درو -*

 .#39 :قالبخألا راكم -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .-.........-...-........

 اذإ :هلوق ككل رقابلا نع يور دقف .هلكأ لبق حافتلا مش لّضفي _"

 كدسج نم جرخأ كلذ تلعف اذإ كنإف هلك مث هّمشف حافتلا لكأ تدرأ

 ينعي وهو .”حاورالا لبق نمدعرب ام نكسو .ةسلعو ةلئاغو ءاد لك
 .افاثمأو سوريفلاو تابوركملا

 ,ناقيشلا حافتلا اهلضفأو ءهريغ نم لضفأ حافتلا عاونأ ضعب _4

 .هنم دارملا فرعي مل نكلو .ةنجلا هكاوف دادع ين وهف

 وه :ليقو ,”ينانبلا حافتلا :ةثلاث يفو ,"”يماشلا حافتلا :ةياور فو

 .ينانبللا

 :ةلفقلا ىسوم نسحلا يبأ نع يور دقف .هيف ررض ال جضانلا حافتلا 9
 :لقن يفو ,حافتلاو ءركسلا بصقو ؛يقزارلا بنعلا :رضت ال ةشالث

 ."”ينانبلا

 حافتلا اولك :َُِْي ينلا نع يور امل قيرلا ىلع حافتلا لكأ لمضفي ١_

 ,”ةدعملا حوضن هنإف قيرلا ىلع
 نوكيو هلقيو نحطيو ففجي نأ وهو ,قيوس حافتلا نم لمعي _/

 .”برقعلاو ةيحلا ةعسلو ممستلاو .فاعرلل ًاعفان

 170 :ةملالا بط -'

 ةحايملا ةمعطألا باوبأ نم 78 باي ه 115 :10لئاسولا -'

 ان :لاصخلا -"

 9 :لاصخلا 104ج 2187 :نساحللا -'

 #28 :قالخألا مراكم -'

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 45 - 44 باب 174 :32لئاسولا رظناو 8 -7ح 707 :1يفاكلا مخ



 يرق بس ةعقاتلا ةيتابتلا ةيذغألا

 لجرفسلا
 ام هنأ :يور ىتح لجرفسلا ءايبنألا ةهكاف نإف سانلا ةهكاف تناك امهم

 ثعب امو .ةلجرفس هلي يف وأ لجرفسلا هعمو الإ ًايبن لجو زع هللا ثعب
 ءًاديدش بح اهبحي َُْي هللا لوسر ناكو ,لجرفسلا لكا الإ طق ًايبن هللا

 هءابحأو هباحصأ رمأي لاز امو .ةميظعلا اهدئارف ركذيو اهيدهيو هل ىدهُت

 نب يلع رمأي ةرمو اهلكأب هرمأيو بلاط يبأ نب رفعج افواني ةرمف ءاهلكاب

 ."”كلذب هللا ديبع نب ةحلط رمأي ةرمو .ريبزلا رمأي ةرمو ٠ بلاط
 ؛لجرفسلا ةحئار ءايبنألا ةحئار :لف كلذ للا لوسر نأ يورو اذه

 ةحئارو درولا ةحئار ةكلالملا ةحئارو ؛سآلا ةحئار نيعلا روحلا ةحئارو

 ايصو الو ًايبن هللا ثعب الو ءهدرولاو سألاو لجرفسلا ءارهزلا ةمطاف يتنبأ

 ةريثك اهنإف ةبيجع لجرفسلا دئاوفو ."”لجرفسلا ةحئار هنم دسجو الإ

 ةهيلإ ةراشإلا مهملاو ءًادج ةعونتمو

 لجرفسلا لك رفعج اي :رفعجل هيي هللا لوسر لاق بلقلا يوقي ١_

 بلقلل ةرق لجرفسلا لكأ :ةنقل نينمؤملا ريمأ لاقو ,”بلقلا يوسقي هنإف

 ةدئافلا يه بلقلا ةيوقت لعلو .ةريثك ىنعملا اذهب تاياورلاو .*”فيعضلا

 .لجرفسلا دئاوف نيب نم ةصخلشلا

 ةمعطالا باري نم 1" :34 باب 5944 :!”لئاسولا كردتسمو ,44 ,47 باب 174 :1!لئاسولا رظنا -'

 .ةحابملا

 315 :ثيداحألا عماج نع :؟ةم 118/ :77راحبلا 3

 ريال ح ه14 :نساحلا ,؟ح 509 ”يفاكلا -"

 رايا#ح 000 :نساغا اح 507 3يفاكلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠ 5 ب

 لك :ريبزلل لاق ُهيَِي هللا لرسر نأ ثيدح يف داؤفلا مجي_؟

 هللا ديبع نب ةحلط لخد هنأ :رخآ ثيدح يفو ."داؤفلا مجي هنإف لجرفسلا

 ,هيلإ اهب ءيج دق ةلجرفس هيلع هللا لوسر دي يفو يَ هللا لوسر ىلع
 ."'داؤفلا مجت اهنإف دمحم ابأ اي اهذخ :لاقف

 يدؤتو قورعلا حتفت اهنا ينعي دقو .هحيرت ينعي داؤفلا مج ُهَِي هلوقو
 .ةلضعلا بلقلا يأ .داؤفلا ةحار هنراقي يذلا رمألا هلمع ماظتنا ىلإ

 بلقلا ةرق لجرفسلا :لاق اها نينمؤملا ريمأ نمف داؤفلا ييحي _'"

 .هنابرض ماظتناو هشاعتنا وه هتايحب دارملا لعلو ,”داؤفلا ةايحو

 بلقلل ةرق لجرفسلا لكأ النقل هللا دبع يبأ نع ,داؤفلا يكذي 4

 نوكي دقو مهفلاو ةنطفلا ةعرس ىنعمب داؤفلا ةنح وهو ,"اداؤفلل ءاكذو

 .هلمع ماظتنا ىنعمب

 ولجي هنإف لجرفسلا اوسلك :لاق هنأ فَي ينلا نسع داؤفلا ولجي

 .هئدص عفرو هلقص ره هالجلاو ,"داؤفلا

 بلقلا يكزي لجرفسلا :لاق هنأ ةننَظل يلع نع ,بلقلا يكزي ١_

 ةدايزلاو ريهطتلا يه ةيكزتلاو ؛”يكزي لدب يكذي :لقن يفو '”فيعضلا

 مالح 00 :نساغا .ا0 :!لاصخلا -'

 .4ح ه4 :هقل اضرلا ةفيحص -'

 095 ةقالخألا مراكم -'

 .1ج 9007 :ةيناكلا انقل نينمؤملا ريمأ نع هلئمو هلهآح 50١ ؟نساحللا -'

 3288 :قالغخالا مراكم -_

 011غ ؟مالسإلا مئاعد -'

 707ا2ج 44 :!5لئاسولا كربتسم م



 1 1117006 .... ةعقانلا ةيتابتلا ةيدغألا

 اهذخ :لاقو ةلجرفس رفعج هي هللا لوسر لوان ءبلقلا يكذي _/

 .مهغلاو ةئطفلا ةعرسو ةنحلا وه هاكذلاو ,”بلقلا يكذت اهنإف

 ولجي هنإف لجرفسلاب مكيلع ٌةيِلكَي هللا لوسر لاق ,بلقلا وجي _ه
 .ادصلا باهذإو لقصلا ىنعمب .حوضولاو فشكلا وه ءالجلاو ,””بلقلا

 ٌانَي هللا لوسر دي يفو هللا ديبع نب ةحلط لحد ,بلقلا مي _4

 ,”بلقلا مجت اهنإف دمحم ابأ اي اهذخ :لاقف .هيلإ اهب ءيج دق ةلجرفس
 .بلقلا ةحارتسا وه مجلاو

 :لف يو دا لوسر نأ ثيدح يفف ,ردصلا ءاخطب بهذي ٠١_

 ءاخطو ,"”ردصلا ءاخطب بهذيو بلقلا ولي هنإف لجرفسلاب مكيلع

 .هبركو هتملظ وه ردصلا

 مهب بهذي لجرفسلا :ةكتكأ دمحم نب رفعج نع ,مههل بهذي ١_
 .”نيبحلا قرعب ديلا بهذت امك نيزحلا

 يف ديزي هنإف «لجرفسلا اولك :لاق ُهْيَِي ينلا نع ءنهذلا يف ديزي _ا"

 ةوقر هتدح ينعت نهذلا يف ةدايزلاو ,"ردصلا ءاخطب بهذيو نهذلا

 مكره

 200/ح 014 'نساحغا 171 :1يفاكلا -'

 ل01 544 ؛نساحغا ,الح 588 :1يناكلا -'

 .ح 44 :هنقل اضرلا ةفيحص -

 هاج 14 نسما -

 الج دم 3يفاكلا -'

 378 ةقالخألا مراكم -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ................. ا

 نم يلع اي :لاق هنأ ه2 لوسرلا نع ثيدح يفف .نهذلا يفصي _1؟

 .هنهذ افص قيرلا ىلع مايا ةثالث لجرفسلا لكأ

 يف ديزي هنإف لجرفسلاب مكيلع ةةتقا اضرلا نع ,لقعلا يف ديزي 4

 .”لقعلا

 هللا قطنا لجرفسلا لكأ نم :نوملا ربخلا يفف .ةمكحلا ديزي ٠9

 ."احلبص نيعبرأ هناسل ىلع ةمكحلا

 .ةرستاوتم نوسكت داكت ىنعملا اذهب تاياورلاو «نابسجلا عجشسي ل١

 «نابحلا عجشيو بلقلا يرقي لجرفسلا :لثم ةددعتم ةنراقملا ريباعتلاو

 ."”نابحلا عجشيو داؤفلا يكذيو

 رئاس يف تسيل ةلصخ لجرفسلا يف :لاق هنأ اا هللا دبع يبأ ننعو

 .نابحلا عجشي :لاق ؟هللا لوسر نباي كاذ امو :تسلق يوارلا لاق .هكاوفلا

 ؟”مهيلع هللا تاولص ءايبنالا ملع نم هللاو اذه

 لك :ريبزلل لاق يَ هللا لوسر نأ ثيدح يفف «ليصخبلا يخسي
 عجشير ليخبلا يخسيو داؤفلا مجي :لصمخ ثالث هيف نإف لجرفسلا

 .ةددعتم ىنعملا اذهب ثيداحألاو ,"نابجلا

 580 نقل اضرلا رابخأ نويع -'

 رمال هم» :نساغا -'

 راد ح هام :نساشغاا ,«ح 500 :3يلاكلا -*

 06 118,6 ,4 71ج باب 19:.154لئاسولا رظنا 3

 355 :ةمئألا بط -'

 داو :!لاصخلا -“



 ا ب يح ............ ةعقاتلا ةيئابتلا ةيداغألا

 مايأ ةثالث لجرفسلا لكأ نم :ثيدحلا يفف ,ملعلاو ملحلا ديزي 8

 ."”سيلبإ ديك نم يقوو املعو ًاملح هفوج التماو هنهذ افص قيرلا ىلع

 يف ديزي هنإف هولكف لجرفسلاب مكيلع :ةياور يفف ءةورملا يف ديزي ل5

 ."ةورملاو لقعلا

 ةيبوركملا ضارمألا نم ةعانملا ينعي دق وهو ؛سيلبإ ديك نم يقب ٠"_

 ."ةيسوريفلاو

 بلقلل ةرق لجرفسلا لكأ :ةلكقل نينمؤملا ريم لاق ةدعملل عفان ١

 .ةديجو ةلاعفو ةرماع ىنعمب ,ةبيط اهلعجي يأ .."ةدعملا بيطيو فيعضلا

 .نايثغلا نم عفني دقو

 درارم يفو ,”داؤفلا دشيو ةلعملا جرضي لجرفسلا :ىرخأ ةياور يفر

 :ةثلاث ةياور يفو هفيحصت انه نوكي دقف جرضي للسب جري هاج ىرخأ
 ."ةدعملا يكزي

 هنم عطقف لجرفس هيلي يبلا ىلإ يدهأ دقف .ةرشبلا نول يفصي _ل"

 ."”دلولا نسحيو ءنوللا يفصي هنإف لك :لقو ًارفعج اهلوانو ةعطق يننلا

 7887+ :؟انقلا اضرلا رابخأ نويع -'

 رقلاح 00 :سساحلا -“

 5816 :؟ذنقل اضرلا رابخأ نويع -'

 ماك 06٠ :نساغأ ١ح 708 :يفاكلا -'

 لاح 600 :نسلحغا -*

 35 :ةمئألا بط -“

 لاح 046 :نساحغا ؟حا781/ :1يفاكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا .........--............

 نسحي لجرفسلا :ةكلا هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف .هجولا نسسحي _؟"

 ."داؤفلا مجيو هجرلا

 ىلع ةلجرفس لكأ نم :التا هللا دبع يبأ نع ؛لجرلا هام بييطي 4

 ."”ههجو نسحو هؤام باط قيرلا
 هجولا نسحو نوللا ءافصل ةركاذلا تاياورلا لعلو دلولا لّمجي_'5

 ناوبالا لكأ اذإ دلولا نول ءافص اهب دارملاو ,دلولا ىلإ ةرظان ءاملا بيطو

 ,ةماع ةروصب هنم الكأ وأ ؛صوصخلاب ةفطنلا هنم تدقعناو ؛لجرفسلا

 :لاقف ليمج مالغ ىلإ ةظقلا كلا دبع ربأ رظن دقف ,بآلا ىلع ديكاتلا لعلو

 ماعطإب رمألا درو نكلو ؛”لجرفسلا لكأ مالغلا اذه وبأ نوكي نأ يغبني
 ."مكدالوأ نسمي هنإف لجرفسلا مكلابح اومعطأو :ثيدحلا يفف ةارملا

 لكأ :لاق اةلنغا نينمؤملا ريمأ نع يور دقف ءهريغو عامجلل يوسقي 1“

 بلاغلا يف لجرلا ةوقو ,”هفعضب بهذيو لجرلا ةوق يف ديزي لجرفسلا
 دارملا ناك ولو ؛لجرلاب ًاصتخم ناك امل ندبلا ةوق دارملا ناك ولو ؛عامجلا ينعت

 .عامجلا ىلع ةوقلا هترئاد نم جرخجي الف لجرلا ةوق قلطم

 هللا دبع ابأ تلأس :لاق ديز نب ةحلط نع ةياور يفف «ندبلا يوقي _
 يفعض نم يتلع امنإ :تلق ,فعضُت :لاق «تبسلا موسي ةماجحلا نع انقل

 رم حج ها4 :نساحلا -“

 395 ةقالخألا مراكم -'

 لق حب ممب8 :نسافا -"

 15 :ثيداحألا عماج -*

 15 :ةمئالا بط -*



 ا 8 55 ..... ةعقاشلا ةيتابنلا ةيذغألا

 يوقي هنإف هبح عم ولحلا لجرفسلا لكأب كيلعف :لاق ,يتوق ةلقو
 ."ةدعملا يكزيو هةدعملا بيطيو هفيعضلا

 لجرفسلا اولك :لاق ُوينَو ينلا نع يور دقف ,رصبلل عفان "8

 ةياور يفو ,”بلقلا يف ةدوملا تبشيو رصبلا ولجي هنإف مكديب هوداهتو

 ."”رصبلا ةملظ بهذي لجرفسلا لكأ :ىرخأ
 :تايصوت

 يبنلا نع يور امل ؛قيرلا ىلع لجرفسلا لكؤي نأ لُغفملا نم ١_
 ىلع لكالاب هدييقت مدقت دقو ."”قيرلا ىلع لجرفسلا اولك :لاق ُهيْيي
 ."تاياور ةدع يف قيرلا

 يفو دئاوفلا كلت لك نقحت يف ةدحاو ةرم لكالا يفكي ال دق _؟

 ةلئاف نم فلتخي دق لاحلا نأ نظأو ,مايأ ةثالث لكالاب هدييقت رابخألا ضعب

 اذهو .ىلبحلا مألا ماعطإ ةياورلا ركذت هنسحو دلولا لامج يفف .ةدئاف ىلإ

 .ًاماعط هذاختاو ًاماعط اف لجرفسلا لعج ينعي دق

 ال دقف «ةبيط ةحلار هل ناك امو ولحلا وه لجرفسلا عاونأ لضفأ _'"
 دئارفلا كلت لك ةبيطلا ةحئارلا دقافل نوكي

 .ةدعملا حالصإو ندبلا ةيوقت لجأل هبح عم لجرفسلا لكأ لضفي _5

 29 :ةمئألا بط -'

 19 :قالخالا مراكم -'

 .090 :يرفغتسملل هلع ينلا بط -*

 295 ةقالخألا مراكم -'

 117 :قالخألا مراكم -*



 رمعلا لوطو ةحصلا .........

 هنأ اهضعب نم هافتسملاو ءلجرفسلا يداهتب رابخأ ةدع يف رمألا درو 5

 هل ىدهملاو يدهملا نيب ةدوملا تبثي هنإف هنم لكأو صخش ىلإ يدهأ اذإ

 ىرثمكلا
 ,لجرفسلا دئاوف هيف نأ ىلإ ةفاضإلاب ءبلقلا ةيودأ نم دحاو ىرثمكلا

 ميظعل اهلكأب انرمأ ةهكافو ءاذغ وهو .”ءاوس لجرفسلاو وه :ريشخلا يف

 ؛لئاوف امأو ءاهعفانم

 نع يور دقف ,بلقلا حيري يأ ,ةحارلا ره ءالجلاو ,بلقلا ولجي ١_
 يلجي هنإف ىرثمكلا اولك مهلوس الكتل هللا دبع يبو اقتنتلا نينمؤملا ريصأ

 ."”(بلقلا ولجي) بلقلا

 ."بلقلا يحي ىرثمكلا اتق يبنلا لاق ؛هشاعنإ وهو .بلقلا يبحب _'

 هيلإ اكش لجرل القا هللا دبع وبأ لاق دقف .بلقلا عجول عفان _'"

 ضراوع هذهو "”ىرثمكلا لك :لاقن هيلع ءاطغو هبسلق يف هدججي اعجو
 .اهريغو هقورع دادسناك فورعملا بلقلا ضرم

 ولجي هنإف ىرثمكلا ارلك :الكقلا هللا دبع يبأ لوقل ؛عجولل نكسم _؛

 "هلا نذإب فوجلا عاجرأ نكسيو بلقلا

 ؟حان4 يناكلا -'

 401ج 005 :نساحغا ,ح 588 :1يفاكملا 178 :ةمئألا بط د

 16 :يرقفتسملل هي يتلا بط -

 1178 ةمئالا بط -'

 401ج 507 :نساحغا ,١ح 508 :3يناكلا 3



 26 ا يع 5 .. ةعفانلا ةيتابثلا ةيذغألا

 غبدي ىرثمكلا اولك :اظنكت هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف .ةدعملا غبدي 5

 ."ءاوس لجرفسلاو وهو اهيوقيو ةدعملا

 ."هلكايلف ءاخط هباصأ نمو:ةياور يفف ؛لقثلا عفريو ماعطلا مضهي ١

 : ةيصوت

 :ةياور يفف ؛لضفأ لكألا دعب رهو .هنعبر لكالا لبق ىرثمكلا لكؤي

 ينعي ؛هلكأيلف ءاخطلا هباصأ نمو .قيرلا ىلع هنم عفنا عبشلا ىلع وه

 .7ماعطلا ىلع

 بنعلا

 :ةلي هللا لوسر لوق نم هحالصو بنعلا ةنئاف ىلم مهفن نأ عيطتسن

 لَو دعو ," لنقل مدآ ةنيط ةلضف نم بنعلاو نامرلاو ةلخنلا تقلخ

 زبخلا مكماعط ريخ :لاق هنأ يور لب «”خيطبلاو بنعلا يتمأ عيبر :لق هنأ

 نيصاخ دلب لهأ وأ ةصاخ ةفئاط دارأ هلعلو ,”بنعلا مكتهكاف ربسخو

 بنعلا ةهكافلا نم بحي ناك مافي هنأ يورملاو ,بنعلا مهتهكاف لضنأ

 هل النقل نينمؤملا ريمأ بح نم بنعلا ةدلاف ةفرعم نكمي اذكو ,”خيطبلاو

 هب مدئأي ناك لب هفشقت ةدش نم مغرلا ىلع فيضلل هميدقتو هايإ هلكأو

 ؟ح هم :ةيفاكلا -'

 )ح ىنه :ةيفاكلا -'

 ؟ح04 يفاكلا -*

 1094 :قالخألا مراكم -'

 394 ةقالخألا مراكم -“

 57 :يرفغتسمللا يَ ينلا بط -'

 18 :يرففتسملل عللي ينلا بط -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ريبزلاو ةحلط نأو ,”بنعلاب زبخلا لكأي نينمؤملا ريمأ ىأر نم ىور دقف
 جرخأف فيض هلهأ ىلع دفوو ؛”ءولكأف هبمي ناكو بنعب اعدف .هدنع اناك

 ذخأو مهاطعأف هب ءيجف ابدع اذهب اورتشا :لاقو هتزجح نم ًامهرد

 ."هلكاف ًادوقنع

 مغلاو مهلل هتلازإ وه لغم هنوك ىلإ ةفاضإلاب بنعلل ةدئاف مهأ لعلو

 عفري رهف ؛مهمومغو سانلا مومه ةرثكل مايألا هذه ةميظع ةدئاف يهو
 ىتوملا ماظع نع ءاملا رسح مل هنأ :يور دقف ةديدشلا مغلا تالاح ىتح

 لجو زع هللا ىحوأف ءكلذل متغاو ًاديدش ًاعزج عزج ةقيكا حون كلذ ىأرف
 بنعلا لك :ىرخأ ةياور ينو ”كمغب بهذيل دوسألا بنعلا لك نأ هيلإ
 ,”ضيبالاب دييقتلا ةياور يلو لب .دوسالاب ديقي ملو ”مغلاب بهذي هنإف
 هانلصف امك ضيبألا ةياور فعضل دوسألا ذيبحتو تاقلطملا ىلع لمعلاف

 .صاخلا جالعلاو ةياقولا باتك يف مهلا جالع يف

 ىلع دكؤت تاياورلاو .بنعلا عاونا نيب لضافت كانه هنأ كشاالو

 يف نوكي بنع وهو ,ةنجلا ةهكاف نم هنأ تاياورلا يف لب ؛يقزارلا بنعلا

 سانلا ىلع متلضف دقل ةفوكلا لهأ اي :هن# هللا دبع يبأ لوقل «قارعلا

 014 040 :نساحلا :”ج 70: :ةيفاكلا ا

 للا“ ح هاما :نساهلا ,؟ح١50 يفاكلا -'

 234ج 044 :نساحللا -*

 7+ :يدوعسملل ةيصولا تابثإ -'



 انبإا .... ةعفاتلا ةيتابتلا ةيذغألا

 اذه مكبطرو هيقزارلا اذه مكبنعو ؛ينانبلا اذه مككمس :ثالثب معطملا يف

 ,ناشملا

 بيبزلا
 يف دعيو ةيساسألا ةيذغالا نم ًادحاو نامزلا فلاس يف بيبزلا ناك

 ضعبلا ءاذغ وه بيبزلا ناك ثيحب .رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا فيدر

 امو تازركلا نم هنأ هتياغو اماعط دعي ال مويلاو ,زبخلا نع هب نوئزتجيو

 .ةيئاذغلا تابجولا نيب سائلا هب هكفتي

 ,ةميسجلا دئاوفلا نم هيف ام عم بسانتي ال هنع ضارعإلا اذه نكلو

 ةّرملا فشكي هنإف بيبزلاب مكيلع :لاق هنأ ُةِلَْي يلا نع يور دقف

 بيطيو قلخملا نسميو هايعإلاب بهذيو بصعلا دشيو ؛مغلبلاب بهذيو
 ."'مغلاب بهذيو سفنلا

 ساسأ نأ دقتعي ينلا يمالسإلا بيبطلا رظن يف ةميظع دئاوفلا هذهو

 ةرملاو مدلا :ةثالث ضارمألا نأ نم يوبنلا يف ءاجام وه ضارمألا لك

 ادع يأ .ًابيرقت ضارمالا يشلث جلاعي بيبزلا نأ ينعي اذهو ,مغلبلاو

 بهذيو ةرملا فشكي هنال هناجيهر مدلا ةدايز اهببسي يتلا ضارمأالا

 ةيوقت لثم ةياغلل ةمهم اهلك ىرخألا دئاوفلاو .مدلا الإ قبي ملف ,مغلبلاب

 ."انيب امك مغلاب باهذإلاو سفنلا بييطتو باصعالا

 باوبأ 71:35 باب 787 :17لئاسولا كردتسم . 88: 85باب 117:1!لئاسولا :ح 701 :1يناكلا -'

 .ةحابملا ةمعطألا

 © :5لاصخملا -'

 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم 7 باي 794 :11لئاسولا كردتسمو مام باب 118:17لئاسولا رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠ يس د هر

 نيتلا
 ال هنآل ,ةنجلا ةهكافب ءيش هبشأ وهو .اهلكأب رومأملا هكاوفلا نم نيتلا

 ةةريثك كئاوفو .هيف ىون

 وه رخبلاو ,"”رخبلا بهذي هنأ ريتعملا ربخلا يفف :ةحلارلا بيطي ١_

 ,مفلا ةحئار نتن

 ."'مظعلا دشي هنأ :ربتعملا ربخلا يفف ,ماظعلا يرقي _؟

 نوكي دق اذهو ,"”رعشلا تبني هنأ ربتعملا ربخلا يفن .رعشلل عفني _'"
 سيلو هلكأ دارملا نأ رهاظلاو ؛علصلاب بيصأ وأ هرعش طقاستت نمل اسفان
 .هبيلح كلد

 نبتلا لكأ :ةنقلا نينمؤملا ريمأ نع يورملا ريخلا يفف ددسلا حتفي _4

 ضرم رثأ ىلع لصاحلا ءاعمألا ددس ىلوألا ةجردلاب وهو «"هدسلا نيلي
 هتيقالزنال عفان وهف ,ءاعمألا قاصتلاك اهريغو روكذلا ريساوبلا وأ جنسلوقلا

 .قررعلاو فنألا دادسنا لثم لمشي دقو
 عفان هنإف نيتلاب مكيلع :عتقا نينمؤملا ريمأ نع ؛جنلوقلل عفان _5

 باهتلا يأ ”جنلرقلا حايرل عفان وه :ىرصخأ ةياور ينو «”جنلوفلل

 407ج 404 :نساحغا ,١ح 184 :1يناكلا 4

 407ج 054 :نساغلا ٠ع 708 :1يقاكلا -

 05ج 504 :نساغلا .ح 308 3يفاكلا 2



 1 .تسس سس ةعقاقلا ةيتايثلا ةيذغألا

 نم نامأ نيتلا لكأ :ُِْقَي ينلا نع ةياور يفو .هنم لصاحلا ملألاو نولوقلا

 .”جيلرقلا

 :لق رذ يبأ نع يور دقف ءريساوبلا وه هل عفني ام مهأو .ريساوبلا_1

 ةهكاف تلق ولف :اولك :هباحصال لاقف نيت هيلع نبط ُهيَي يبنسلا ىلإ يدمهأ

 ريساوبلا عطقت اهنإف ؛"مجع الب ةهكاف هنأل هذه تلقل ةنجلا نم تلزن

 .سرقنلا نم عفنتو
 نيتلا لك :هَي يبلا نع ةياور يفو ةراملا ةياورلل ؛سرقنلا جلاعي _#

 ."”سرقنلاو ريساوبلا عطقي هنإف
 .داربتسالا يأ ةدربألا نم عفني 8

 نيئلا ارلك :لاق ُةيْدَي هللا لوسر نع ثيدحلا يفف :عامجلا يف ديزي _

 سرقنلا نم عفنيو .ريساوبلا عطقيو عامجلا يف ديزي هنإف ؛سبايلاو بِطَرلا

 ."ةنربالاو

 لكأ نمديلف هبلق قري نأ دارأ نسم :ثيدحلا يفف ءبلقلا قري ٠١_

 ,"نيتلا رهو سلبلا

 لصافملا حايرل عفني امهؤام برشو اخبط اذإ ةبلحلا عم نيتلا ١

 .صاخلا جالعلا ين هليصفت رم دقو ""اهعاجوأو

 3" :يرففتسملل هلي يبلا بل -'
 ش1 :قالعخألا مراكم -'

 14 :يرفغتسملل قي ينلا بط -"

 3977 ةقالخألا مراكم -'
 009 :قالخألا مراكم -'

 751ج 141 :ةيفاكلا -'



 رمملا لوطو ةحصلا ... يو

 ."ءاود ىلإ هعم جاتحي الو ءادلا بهذي هنأ:ةياور يفف ءادلا بهذي _1؟

 :تايصوت

 لكأو :ةيبهذلا ةلاسرلا يفف ةدومحم ريغ نيتلا لكأ ىلع ةموادملا ١

 ,"”هيلع نمدأ اذإ دسجلا هنم لمفي نيتلا
 فلا نينمؤملا ريمأ نع يورملا يفف ,لضفأ حابصلا يف نيتلا لكأ _؟

 ."هنم اورثكت الو ليللاب هولكو راهنلاب هنم اورثكأف

 بطرلا نيتلا اولك ةياورل .سبايلا وأ يرطلا نبتلا لكأ قرفي ال _"
 ,"ةراملا سبايلاو

 (تايضمحلا) جرثالا

 نوميللا سنج نم رجش ةجئرتالاو ةجرتالا هتدحاو جنرتالا هل لاقبو
 مسالا سفن قلطيو ؛جنرطلاو دابكلا ًاضيأ ىمسيو «جئرتلا ًاضيأ هل لاقيو

 سيلو ؛تايضمحلا ةماع دارملا نإف يمعزبو ؛رمثلا انه دوصقملاو هرمث ىلع
 ةماع صاوخ يه اهنع ملكتنس يتلا صاوشخلا لكو ؛جنرتألا صوصسخ
 لاقت ربلا لثم ىتحو وحلا نوميللاو ضماحلا نوميللاك تايضمحلا

 مايالا هذه اهيمسن نحنو ؛جرتالا ةليصنف نم يسهف ,يمنرانلاو جنرانسلاو
 ةصتخغت رابخألا يف ةروكذملا صاوخلا ضسعب نوكت دقو ,تايضمحلاب

 .تايضمحلا ةماع لمشي الو جئرتالاب

 407 م04 :نساهلا اح 798 يفاكلا <

 54 ةةيبعذلا ةلاسرلا -'

 359 ةةملألا بط -*

 ,19باب ةحابملا ةمعطألا باوبأ 805:17 لئاسولا كردتسمو ,همبغب 177 :9/لئاسولا رظنا 2



 950 557 .. ةعفانلا ةيتابنلا ةيذهألا

 :ُولَْي ينلا نع يور امل ةحودمت ةهكاف جرتالاف كلذ نم نكي امهمو

 هنرق هلضف يف يفكيو ,'"جرتألاو نامرلا اهلضفأو اهلابقإ يف ةهكافلا ارلك
 يبنلا بط يف ءاج دقف كلذ عمو ؛نيب امك هدئاوف ىصحت ال يذلا نامرلا عم

 يف ديزيو داؤفلا ٌرسي هنإف جرتألاب مكيلع :لاق لاق :يرفغتسملل ُةييَي

 جرتألا ىلإ رظنلا هبجعي ناك يلي هللا لوسر نأ :ةياور ينو ””غامدلا

 .”رمحألا حافتلاو رضخالا

 :تايصوت
 ههنم ناسنإلا رثكأ اذإ ًاصوصخ ,ليقث فورعملا فالخ ىلع جرتألا ١

 اذإف ,ليقثل جرتألا نإ :لاق تا رقابلا مامإلا نع خيشلا نبا ءاور ام ليلدب
 هنأ ريصب يبأ نع ثيدح يفو ,"”ةدعملا نم همضهي سبايلا زبخلا نإف لكأ
 ينال هلقث دجال ينإو لسعب اجرتأ تلكأ ينإ ننكا هللا دبع يبأل لق
 فيغر فرح انل يثعبا اله لقف ةنالف ىلإ قلطنا مالغ اي :لاقف هنم ترثكأ

 زبخلا نإف اذه نم لك :لاقف هب يتأف رونتلا يف هففجت ينلا نم سباي

 ."ائيش لكآ مل يناكف تمق مث هتلكاذ جرتألا مضهي سبايلا
 وه هنم لقثلاب سحاو ناسنإلا هنم رثكأ اذإ وأ .جرتألا لقث جالع _'

 ىمسي امم رونتلا يف ففجملا سبايلا زبخلا وه هلضفأو ؛سبايلا زبخلا قلطم

 34 :يدنوارلا تاوعد -'

 00 تي ينلا بط -'

 .ة0ا/ح د6 :نسافا ح70 ”يفاكلا -*

 9/4 :!يسروطلا يلامأ -*

 ١3ج 208 :نساحلا ,1ح1704 :1يفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 صارقأ ضعب هيف كرتيو فاطملا رخآ رونتلا ىطغي نأ وهو «نيران وسبأ»

 زبخلا نأ تاياور ةدع يف ءاج دقف كلذ نم نكي امهمو .فجت ىتح زبخلا

 .”جرتألا مضهي سبايلا

 هللا ديع يبأ نع ريتعملا ربخلا يفف ,لكالا دعب جرتألا لكأ لضنفالا _*
 يف ببسلاو ,"”كلذ نولعفي دمحم لآ نإف ماعطلا دعب جرتألا اوك :ةلل
 وه كاذموي هابطألا نيبو اهدنع سانلا نيب فورعملا نأ وه لوقلا اذه

 ارفن 82 دمحم لآ نكلو .قيرلا ىلعو ماعطلا لبق جرتألا لكأ ليضفت
 دبع نع يور دقن ,ماعطلا دعب هلكأ يف لضفلا اولعجو ًاعطاق ايسفن كلذ
 هب مكرمأي ءيش يأب :لف لتقف هلا دبع يبأ نع يرفعملا ميهارسإ نسب هللا
 هب مكرمآ ينكل ؛لاق ,ماعطلا لبق هب اننورمأي :تلقا؟ جرتألا يف مكزابلأ

 ام :اهيقلا نسحلا ربأ لاق لاق يرفعجلا نع ىرخأ ةياور ينو ."”ماعطلا دعب
 مكرمأ ينكل :لق .قيرلا ىلع هلكأب اننورمأي :تلق ؟جرتألا يف ءابطالا لوقي
 نم ءابطالا دنع ًافورعم ناك ءيشلا اذه نأ ينعي اذهو .”عبشلا ىلع هسب
 الفلا اضرلا مامإلا ينعي ةننكلا نسحلا يبأ نامز ىتح قداصلا مامإلا نامز

 .سانلا نيب كلذ عويش رابخألا ضعب نم دافتسيو

 ينعي اذه له نكلو ؛عب عيشلا ىلع جرتألا لكأ ةيلضفأ ين كال 1
 رن ننال كا هرضم قيرلا ىلعو لكالا لبق جرتألا لكأ نأ

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم 18باب 403 :17لئاسولا كردتسمو .44 باب 151 :19لئاسولا رظنا -'
 لهنا هم# :نساحلا "حاجا 3يفاكلا -'

 «.1ج هم :نسلحلا :؟ح04:1يناكلا -'

 411ج 405 :نساحغا -'



 2 يا سم ةعفانل ا ةيتابنلا ةيذغألا

 جرتألا نأ نومعزي مهنإ :ةلتقل هللا دبع يبال تلق ,لاق يناميلا نع ةربتعم

 ماعطلا لبق ناك نإ ةغنكا هللا دبع وبأ لاقف ,نركي ام دوجأ قيرلا ىلع

 ,”ريخو ريخ ماعطلا دعبف ؛ًريخ

 يف دهرتأ تنك نإو .ماعطلا لبق جرتأألا لكأ ين ريخخ دوجو ينعي وهو

 ,ماعطلا دعب هلكأب ةرمآلا تاياورلا ةظحالم عم ًاصوصخخ اهنم كلذ ةدافتسا

 لاق هنأ تكا هللا دبع يبأ نع يور ام كلذ ىلع لديو .هلبق رضم وه لب

 نب اي :اولاق ؟جرتألا يف مكؤابطأ هب مكرمأي ءيش يأب ينو ريخأ :هباحصال

 ,ماعطلا لبق هنم أدرأ ءيش نماام :لاق ,ماعطلا لبق هب اننورمأي هللا لوسر

 ."”ماعطلا دعب هلم عشا ءيش نم امو

 مث ؛ريخأو ريخ ماعطلا دعبف ريخ ماعطلا لبق ناك نإ :ىرخأ ةياور يفو

 .”ماعطلا دعب عفني هنإو ؛ماعطلا لبق يذؤي ره :لق

 ,رخآ بناج نم راضو بئاج نم عفان ماعطلا لبق هلكأ نأ ينعي اذهو

 .رابخألا نيب عمجي هبو

 سمشلا يف كرتيو هزام رصعي يأ جرتألا نم ىبرما ذاختا ففي 5
 يلو ؛مويلا ةفورعملا ىبرملا يهو ,ركسلاب جرتألا دقعي نأ وه :ليفو .ظلغيل .ظلغيل
 مكيلعف :ريتعملا ريخلا يفن 2 يلم انهار ءاضينا ةروصف عش داق كدا

 ."كسملا ةحئارك فوجلا يف ةحئار هل هنإف .هنم ىبرللاب

 5 يسب جل م0 !نساغل ه0 3يفاكلا -'

 158 ةةمئالا بط -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ... دب 1#

 مامإل ةيبهذلا ةلاسرلا يفف .ءاسملا ين جرتالا لكأ نم ريذحت كانه 1

 هنأ نظأو ,””لوحلا بجويو نيعلا بلقي ليللاب جرتألا لكأو :ةلكقلا اضرلا

 .تايضمحلا رئاس يف سوسحم وهو ,مئادلا سيئو تقوملا لوحلا

 ةهكافلا ضعبو ؛لجرفسلاو حافتلاك اهمش لّضفي ةهكافلا ضعب _

 هللا لوسر نآل ءرمحالا حافتلاو رضخالا جرتألا لثم اهينإ رظنلا لضفي
 ةدئافلا نم كلذ ولخي الف ,”امهيلإ رظنلا هبجعي ناك يي

 صاجإلا
 قرم هنم ذختي امو صاجنعلا لمشت هكاوفلا نم ةعومجم وه صاجإلا

 راثآلا هيلع بترتتو نيلمو عفان لكلاف ؛ةجوكلا عاونأ ىتحو ىراخبسلا
 دئاوف هل ركذت رابخألاو ,ةجولآ وأ ولآ ةيسرافلا يف هل لاقيو «ةهباشتلا

 :يتالاك اهيلإ ريشن ؛ةرصحنم

 هب تجاه ًأرارم ةلئكا رفعج يبأ ىلإ لجر اكش دقن ةةرملا نكسي ١
 عئابطلا جالع يف مدقت دقو ,”صاجإلاب هنكس :هل لاقف ,نجي نأ داك ىتح

 .نيلم صاجإلاو ءنيلملا لامعتسا يأ .يشملا وه ةرملا جالع نأ

 ىلع تلد :لاق يدنقلا دايز نع ينيلكلا ىور دقف ؛ةرارحلا ئفطي _؟

 :لقف هنابإ يف درسأ صاجإ هيف ءام روت هيدي نيبو اهنا لوألا نسحلا يبأ
 ,"ءارفصلا نكسيو ةرارحلا ئفطي يرطلا صاجإلاو ةرارح ف تجاه هنإ

 50 :ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 3ع300 :ايفاكلا -'

 151 ةةمئألا بط -؟

 155 :ةمئألا بط .1ح 704 :1يفاكلا 3



 ةرملا ناجيه رثأ ىلع ةدلوتملا يه انه ةرارحلاب دارملا نأ حضاوو

 .ًادج دراب هنأل اهل عفان وهف ءاهريغو ,ءارفصلا

 ينغي دقو ,دصفلا وأ ةماجحلا هجالعف مدلا جاه اذإ مدلا نكسي _؟"

 نكسي سبايلا نأ :ةقباسلا ةياورلا يفف ءسبايلا صاجإلا لوانت امهنع

 ,”يودلا ءادلا لسيو مدلا

 الفلا هللا دبع ابأ تلأس :لاق ناميلس نب قرزألا نع ,لصافملا نيلي _

 نم عفني نييلتلا اذهو «”لصافملا نيليو رارملل عفان :لاقف ءصاجإلا نع

 .ةسوبي هلصافم يف ناك

 ءادلا لتسيو مدلا نكسي هنم سبايلا نأ :ربخلا يفف ءادلا جرم ٠

 ."”لجو زع هللا نذإب يردلا

 :تايصوت

 ًاصوصخ هلكأ مدع يغبنيف ؛تاباهتلالا ددشي ادج دراب صاجإلا ١_

 جيهي هنأ الإ رارملا نكسي قيرلا ىلع صاجإلا :ةياور يفف .قيرلا ىلع

 .تاباهتلالا يه حايرلاو «"حايرلا
 رارملل عفان هنأ :ربخلا يفف ههنم راثكإلا مدع يغبنيف دراب صاجإلا _'

 ,”كلصافم يف ًاحاير كبقعيف هنم رثكت الف ؛لصافملا نيليو

 151 :ةمئالا بط ح69 1يناكلا -'

 38 :ةملألا بط -'

 196 :قالخألا مراكم -"

 لك ةةملألا بط -'

 355 ةةمئالا بط -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ... 0

 لكل عفان هتإف ًارشقم هرلك :ربخلا يف نال هلكأو هريشقت لّضفي _*

 .”حايرلا جيهي جهوو ةرارحو رارم

 صاجاإلاب مكيلع :ربخلا يفف «قيتعلا ففجملا صاجإلا نع لضغت ال_؛

 هفيفجتو هريشقت ىلوألاو «"”هررض بهذو هعفن يقب دق نيتعلا نإف ,قيتعلا
 سيلو سمشلاب فيفجتلاو ديلاب ريشقتلا هلضفأو ؛ىراخبلاب لعفي امك

 .ةيواميكلا داولاب

 يقرلاو خيطبلا
 «بلاغلا يف ضيبأ هبح نوكي يذلا وه خيطبلا نم نقيستملا ردسقلا

 ام لمشي هنأ رهاظلاو .زبرخلاب ىمسي ام هعاونأ نمو .هطسو ين عمتجيو
 ىتحو ينرر وأ رمحأ هبل نوكي يذلا وهو .ًاضيأ يقرلاب اندنع ىمسي
 ناك نإو ,رامحلا وأ داوسلا ىلإ لوؤي هنولو هتماع يف قرفتم هبحو ضيسأ
 وأ لخلخت هعاونأ ضعب ينو هيف لخلخت ال بلاغلاو .ضيبأ رمالا لرأ

 .رمآلا رخآ يف لخلخت هل نوكب
 ,”نيبيطالاب بطرلاو وه هيمسيو هّبمي ناك ُةيلَي هللا لوسر نأ مهملاو

 ركذ الاط ةميظع دئاوف هلو ,"”ةنججلا ننم جرأ هنأ لاذع هنع ةياور يفو

 تايصرتلا ضعب تنمضن امك ؛كيل ةمئالاو

 .تاريذحتلاو

 16 ةةمئألا بط -'

 355 :ةمئألا بط -'

 130175 :ظقلا اضرلا ةقيحص -

 امك ةقالخألا مراكم -“



 527 بيبي ببي ةعئانلا ةيتابثلا ةيذغالا

 مامإلا ىلإ بوسنملا رعشلا خيطبلا دئاوف نع لقن ام فرظأ لعلو
 دنا اضرلا

 مالسلا رادو ضرألا للح نم ةخيطب مايألا انل تدهأ

 ماظنلاب ةفوصوم اهتددع دقو ًاماظع ًافاصوأ عمجت

 مالسلا هيلع يلج دمحم 2 ىبتجما ىفطصملا لق كاذك

 مادإ ماعط ضرحةهكاف ةناحيرر ءاولحو ءام

 '"مامت رشع ةهكنلا بّيطت هوجولا يفصت ةناثملا يقنت

 «بارشو ؛ماعط وه :لصخ رشع خيطبلا يف يلي ينلا نع ةياور ينو

 رثكيو ؛نطبلا لسغيو ءنانشأو «ناحير وهو .ةدربإلا عطقيو «ةناثملا لسغيو

 :اهيناعم نايبو لاصخلا كلت ىلإ ةراشإلاب سأب الو .ةرشبلا يقنيو ؛عامجلا

 ىلع ماعطلا قلطيو ؛همعطيو .ناسنإلا هلكأي ام وه مامطلاف ؛ماعط ١_

 درجم سيل خيطبلا نأ ينعي دقف ؛عئاجلا عبشت اهنأ اهصاوخ نم يتلا ةطنسحلا

 .هلكأ اذإ عئاجلا عبشي لب ,ةهكاف

 زبخلا لكأ نوكي كلذبو ءزبخلا عم لكؤي ام وه مادإلاو مادإ _"

 يبنلا نع ةياور ينو ,مادإو زبخ نم فلأتت ةلماك ةيئاذغ ةبجو خيطبلاو

 ."”اعيمج نيديلاب خيطبلا لكأ امبرو ءزبخلب خيطبلا لكأي ناك هنأ :ُيتَي

 يزجي ام خيطبلا نوكي كلذبو ؛نآمظلا يوري ءاملاف .بارشو .ءام _'"

 هلو حرفم هنأ ؛يرلا ىلع ديزي بارشلا امنيب ءنآمظلا يوريو ءاملا نع
 .ىرخا دئاوف

 .اهه :قالخخألا مراكم -'

 74: كلي يبلا بط -'



 رهدلا لرطو ماسلا: تب كعلم هم ميما“

 ,”رثوكلا نم اهءام نأ :ةياور ينو

 الو ماعط يه ال ناسنإلا اهلكأي يتلا هارلحلا نأ مولعملا نمف ءءاولح_؛

 ,ةداع ماعطلا دعب ناسنإلا هلكأيو عنصي يذلا ولحلا ءيشلا يه لب «بارش

 ,ولحلا ىلإ ناسنإلا قوت عفري جذولافلاك ءاولح خيطبلاو

 لقأ الو .ًارطع درولا يأ ناحيرلل نأ امك .ًارطع امل نأ يأ ,ةناحير _»

 يف نكلو هل رطع ال نوكي دق درولاو ؛اهعاونأ ضعب يف كلذ دوجو نم
 ."”رينعلا نم اهحير نأ ةياور

 .ةحوربلا عطقي :ةباور يفو هفوجلا يف نوكي درب وهو ,ةدربإلا عطقي _5

 نوكي اذهبو ؛ماعطلا ةبجو ريغ ين ناسنإلا هب هكفتي ام يهو .ةهكاف _/
 .ةضح ةهكاف اهلبق وأ ماعطلا ةبجو دعب لكأ اذإ خيطبلا

 نم هتوالحو ءةمر هءام نإف خيطبلاب ارهكفت ٌهيْذَي ينلا نع يورو
 .”ةنبلبا ةوالح

 ال نكلو بايثلا وأ ندبلا هب لسغي يذلا وهو نانسثأو .ضرح _8

 ,يتاي امك فوحلا لسغي امنإو ودبي ام ىلع ندبلا رهاظ لسغي
 دافتسيو :تاياورلا هيلع دكؤت ام رثكأ اذهو ءاهيقنيو ةناثملا لسغي _9

 خيطبلا لكأو .لسغلا ىلإ ةجاحب يهو ةناثملا يف رذقلاو لثحلا عامتسجا هنم

 .اهيف عمتجما لفثلا نم اهرهطيو اهلسغي يقرلا ًاصوصخ

 54: :ةةراحبلا ,17 :يرفغتمسلل هيك ينلا بط 3

 585 :ةةراحبلا 50 :يرفغتمسلل عليي ينلا بط -'
 .اه :قالخألا مراكم -"



 1 سلا بسسس سم ةعفاقلا ةيتابثلا ةيذقألا

 ةدعملا نم ةرشابم هيلع رمت ام لك وه دارملا لعلو ءنطبلا لسغي ٠١_

 اهنم دافتسي دقف :ةقلطم ةياورلا نكلو ءنطبلا لك سيلو ءاعمألاو

 .ةرشابم امهيلع رمت الو ىلكلاو ةناثملا لسفت اهنال حصأ وهو ,ميمعتلا
 نإف ,رشابم ريغ لكشب هب دارملاو هوجولا يفصيو .ةرشبلا يقني ١_

 «تاراذقلاو فشقلا نم ةرشبلا ىلع ام لاوز ىلإ يدؤي خيطبلا لكأ

 .ًايفاص هلعجي هردك ليزي امدعب هئإف هجولا ًاصوصخو
 ديج لكشب لمعت هنزهجأ لعجيو ندبلا يقني هنأل ,عامجلا رثكي 1١

 وأ رهظلا ةرق وأ ءاملا ةهايز ىلإ يدؤي دقو ؛ةيلسانتلا ةزهجالا اهنمو

 .اعم عيمجلا وأ :ضاعنإلا

 ."عامجلا يف ديزيو رهظلا هام رثكي هنأ :ةياور فو

 ةوقلا نم هكلتمي امل ءهنتن ليزيو ,مفلا ةحئار يأ ؛ةهكنلا بيطي ١_

 .مفلا وه ًانانشأو هل ًاضرح نوكيو خيطبلا هلسغي ام لوأ لعلف ,ةيريهطتلا

 خيطبلا :ةففكلا نينمؤملا ريمأ نع ربخلا يف نال ؛سأرلا ةرشب يسقئي 4

 بارشو ماعط :لصخ رشع هيف :لاقو هيف ةلئاغ الو ءاد ال ضرالا ةمحش

 ."”ءاودو لقنو يمطخو نانشأو ءاولحو مدأو ناحيرو ةهكافو
 .سأرلا ةرشب يقنيو هب سأرلا لسغب ةيصوتلا تدرو ام وه يمطخلاو

 تبنأ ام وهو .لقب ؛لقث يفو .تازركلاك ًاننفت لكؤي ام وهو ,لقن

 .رضفلا نم ضرألا

 .59/ :ةةراحبلا 77 :يرفغتسملل يي يتلا بط -'
 راه :قالخألا مراكم 5000ج 4:4 :17لئاسولا كردتسم -'
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 نم اهضعب فرعت يتلا ضارمألا نم ةعومجبم جلاعي وهف .ءاود ل١

 ,"”ءاد لك نم ءافش اهلكأ نأ هِي ينلا نع ةياور يف نأ ىتحتراملا دئاوفلا

 .هنع انلفغ يتلا ةماعلا ةيودألا نم اهلعجي ام

 اولك :لاق الكا هللا دبع يبأ نع ةربتعم ةياور يفف ءلربلا ردي

 الو هيف ءاد ال «ضرألا ةمحش ره :ةعمتجم لاصخ رشع هيف نإف خيطبلا
 يف ديزيو ؛مدأ وهو .نانشأ وهو .ةهكاف وهو ,بارش وهو ,ماعط وهو ,ةلئاغ
 ,"لوبلا رديو ,ةناثلا لسغيو بلا

 بيذي هنأ :اهتكلا هللا دبع يبأ نع ىرخأ ةياور يفف ,ىصحلا بيذب ل8

 .”ةناثملا يف اصحلا

 :تايصوت

 بطرلا لكاي ناك هِي لوسرلا نأ تاياورسلا نم ريثكك يف ءاج ١_
 ,”ركسسلاب خيطبلا :ثسلاث يفو «”رمتلاب خيطبلا :لقن ينو ؛”زبرخلب
 زاجحلا خيطب نآل هنم ناك كلذ نأ ضعبلا ىرسيو ,”ركسلاب زسبرخلاو

 عم ملالتيال اذه نكلو .همعط بيطي ىتح هيلحي وهف
 دارملا نوكي نأ مهللا الإ ,ةلجلا ةوالح نم هتوالح نإ ةلئاقلا ةراملا ةياورلا

 ف ةرالح ال هزب رخو

 .141 :ةةراحبلا ؛17 :يرفغتسمل هيلي يلا بط 2

 .0/ :؟لاصخملا -'

 08 :(لصخلا -"

 .ةحابملا ةمعطألا باربأ نم 19 باب 408 :1؟لئاصولا كردتسمو .107 باب 218 :37لئاسولا رظنا -'

 حلا :ةيفاكلا -“

 41ج 009 ؛نساحغلا حالا 3يفاكلا -'

 .41ةيس ه08/ :نساحملا -*



 0 0 ............ ةعقاتلا ةيتابنلا ةيدغألا

 وأ ركسلا عم لكأ ًاولح نكي مل اذإو ,ةنجلا نم هتوالحف ًاولح ناك اذإ هنأ

 يتأ هنأ نم يور امل ًاولح ناك ول ىتح كلذ ةيبولطم حصالا نكلو ,رمتلا

 يف بيط نوكي ال دقف ,”نابيطالا ناذه ؛لاقو امهنم لكأف ءبطرو خيطبب

 لعف امك رمتلا وأ ركسلا وأ بطرلا عم هلكأ لضفللاف ؛رلحلا ريغ خيطبلا

 .يتأيس رس هلو لاوحألا لك يف ُةيْتَي ينلا

 نأ هيف نآل ؛خيطبلا لكأ نم راثكإلا يف بغرت تاياورلا ضسعب _"

 نم اهتذل نأ :ةياور يفو .بولطم اهريثك ةدابعلاو ؛”ةدابعلا نم اهلكأ

 .مزاللا نم رثكأ بولطم وهو ,"”ةنجلا
 ريبعتلا ءيجيو ,"ضرالا ةمحش وه خيطبلا نأ رابخألا يف ءاج _*

 محشلا صارخ هل خيطبلا نأ دارملا نوكي دقف ,خيطبلا ريغ نع كلذب

 .رهاظلاو لكشلا درحم دارملا نوكي دقو ؛هدلاوفو

 الو خيطبلا ضع :ُلْلَي يبنلا نع ربخلا يفف .خيطبلا ضع لضفي 4

 ؛بلقلا ةسدقم .مفلل ةرهطم ةبيط ةكرابم ةهكاف اهنإف ًاعطق اهعطقت

 ,رثوكلا نم اهؤامو ؛ربنعلا نم اهميرو ؛نمحرلا يضرتو .نانسالا ضيبتو

 نأ ينعي وهف .”ةدابعلا نم اهلكأو .ةنجلا نم اهتذلو ؛سودرفلا نم اهمحلو

 ضييبت ًاصوصخ دئاوفلا هذه هيف نوكت ال دق نيكسلاب عطق اذإ خيطبلا

 109 35 :ةهنقت اضرلا ةفيحص -'

 .181 :ةرتحبلا ,17 :يرفغتسملل ليي يتلا بط -'

 180 :ةةراحبلا ,17 :يرفغتسملل هيلي ينلا بط -"

 ,0/7لاصخلا -'

 180 :ةةراحيلا :5/ :يرفغتسملل ٌةيْيتَي بلا بط 2



 رمعلا لوطو ةحصلأ ...........

 نإف هرضعو خيطبلاب ارهكفت كلو يبلا نع ىرحأ ةياور ينو .نانسالا

 نم ةمقل مقل نمف .ةنجلا يف ناميإلاو ءناميإلا ةوالح هتوالحو ,ةسمحر هءام
 ."ةئيس فلا نيعبس هنع احبو ؛ةنسح فلأ نيعبس هل هللا بتك خيطبلا

 نم خيطب كلي ينلا ىلإ يدهأ هنال هليبقتو خيطبلا مش لّضْضفي 5
 هؤامو ؛ضرالا للح نم هنإف خيطبلا اوضع :لقق مث هلّبقو همشف «فئاطلا

 .”ةئجلا نم هتوالحو .ةمحرلا نم

 ناك اتي هللا لوسر نأ ريخلا يفف ,خيطبلا نينمؤملا ماعطإ بحتسي _5

 بمهذو ة80يلع ماقناخيطب معطأ نم هللا محر:لاقف هباحصأ نم لفحم يف
 ءاذه انمعطأ نم هللا محر :لاقو هباحصأو وه لكاف خيطبلا نم ةلمجب ءاجف

 .”نيملسملا نم ةمايقلا موي ىلإ اذه انمري نم لكأي نمو لكأ نمو
 : تاريذحم

 يفر ,قيرلا ىلع خيطبلا لكأ نم ريذحتلا تاياور ةدع يف درو ١_
 نكلو «كلذ ىلإ تافتلالا يغبنيف "افلا دّلوي وأ افلا ثرري هنأ اهضعب
 الإو ؛طقف قيرلا ىلع روظحما لب :عوجلا لح هلكأ ةيروظحم ينعي ال اذه

 ناب كلذو .”ءادلاب بهذيو نطبلا لسغي ماعطلا لبق خيطبلا درو دقف

 ,ءاشعلا لبق لكأي

 194 :ةةراحبلا :14 :يرفغتسملل يي يبلا بلع

 094 :هةراحيلا 74 :يرقفتسملل قي ينلا بط -'
 ؟هلب :ةةراحبلا 14 :يرفغتسملل الع ينلا بط -'

 .ةحابملا ةمعطالا باربأ نم /ابغب 418 :17لئاسولا كردتسمو ,961 باب 717 :91لئاسولا رظنا -_
 044 :ةةراحيلا :14 :يرفغتسملل يي ينلا بط 2



 ل 7-55 .. ةعفانلا ةيتابنلا ةيدغألا

 الهلا نينمؤملا ريمأ نأل تودملا و ضماخلاو ّرملا خيطبلا لكأ ذبحي ال _"

 لدي امم ,"”اقحسو ًادعُب :لاقو اهب ىمرف ةرم اهدجوف اهلكأيل ةخيطب ذسخأ
 تناكف ةخيطب رسك ربنق نأ :ةيناث ةياور ينو .اهلكأ يف رارضأ هوجو ىلع
 «ضماح يه اذإف ةيناث عطقو .رانلا ىلإو راتلا نسم .هب مرا :ةتكلا لاقف ةرم

 هب مرا :لاقف ةدودم وه اذإف ةثلاث عطقو ,رانلا ىلإو رانلا نم .هب مرا :لقف

 ,”رانلا ىلإو رانلا نم
 ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق تكا نينمؤملا ريمأ نأ تاياررلا ضعب يفر

 رمثلاو سنإلاو نجلا نم ضرألاو تاوامسلا لهأ ىلع انستيالو ضرع

 ثبخ هنم لبقي ملامو بذعو رهطو باط انتيالو هنم لبق امف ,كلذ ريغو

 .7نتئو رو

 خيطبلا لكأ نإ ًاموي لاق هنأ ثلاثلا نسحلا يبا نع ةياور يف درو _"

 نم ةئس نوعبرأ هيلع ىتأ اذإ نمؤملا نمأ دق سيلا :هل ليقف .ماذجللا ثروي

 ل هنمأ نمم هب رمأ ام فلاخخ اذإ نكلو معن :لاق !؟صربلاو ماذجلاو نونسجلا
 ."فالخلا ةبوقع هبيصي نأ نمأي

 ىلع هلكأ يفف ةفلاخت كانه ناك اذإو ,خيطبلا لكأ لصأ يف ةفلاخت الو

 ملو جلافلا ثروأ قيرلا ىلع لكأ اذإ هنا تركذ تاياورلا نكلو قيرسا

 .هنم لكالا ةرثك دارملا نوكي دقف ماذجلا ركذت

 .16جا175 :عئارشلا لثع -'

 106 :ديفملا خيشلل صاصتخالا -'

 28 98/باب ةحابملا ةمعطالا باوبأ 408 :17لئاسولاا كردتسمو ,107,907 باب 189 :17لئاسولا -"

 486 :لوقعلا فحت -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 زوما
 ىللاعت هلوق رسف دقف لاقي ام ىلع نآرقلا يف هركذ هلضف يف يفكي

 مدقت يتلا هكاوفلا نم تيبلا لهأ دنع وهو .زوماب "”ةدوضنم حبلطوا

 زها هللا دبع يبأ ىلع تلخخد :لاق ةماسأ يبأ نع يور دقف ,فويسفلل

 ""هتلكأف ًازوم يلإ بّرقن
 نب ىيحي نع يور دقف ,راغصلل هعفن رابخألا ضعب نم دافتسيو

 وبأو ىنمب ةنك اضرلا نسحلا يبأ ىلع تلخد :لاق يناعنصلا ىسوم

 ," همعطبو ًازوم رشقي وهو هذخف ىلع :نَكا يناثلا رفعج

 بانعلا

 هلوق :غنكا نينمؤملا ريمأ نع يور دقف .هكاوفلا نم دودعم بانعلا
 ال ريبك لضف وهو ."”سانلا ىلع انلضفك ةهكافلا ىلع بانعلا لضف
 بانعلا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسملا نأ مهملاو هديدحتو هررصت نكمي

 يه ةهكافلا نوكت دقو ًالضف هب ىفكو :ةهكافلا عاونأ لضفأ هنأو ,ةهكاف

 .برقأ ءاودلا وأ زركلل وهف سبايلا نود هنم جزاطلا بطرلا
 رابخألا يف دراولا نأ ريغ ,ةريثك نوكت نأ يغبنيف بانعلا دئاوف امأو

 :نارمأ

 اولا -'

 .401ج 004 :نساحلا ح٠ ”يفاكلا -'

 نم 1١7 باب 44١ :11لئاسولا كردتسمو .112 باي 194 :1/لئاسولاو ,5 ح70“ :ةيناكلا 7
 .ةحايملا ةمعطالا باوبأ

 194 'قالخالا مراكم -'



 00 تيتاسبم ةعفانلا ةيتابنلا ةيدغألا

 بهذي بانعلا :لاق هنأ يي ينلا نع يور دقف ؛ىمحلل هعفن ١_

 ."”ىمحلاب
 تناك :لاق نيصحلا يبأ نبا نع يور دقف نيعلا ضايبل هعفن _"

 يف ةةفقا نينمؤملا ريمأ تيأرف .ائيش اهب رصبأ نكا مو تضيبا دق ينيع
 هقدف بانعلا ليخ :لاقف ىرت ام ىلإ تلآ دق ينيع يديس اي :تلقف ,مانملا

 ينيع نع تلهضناف ,هب اهتلحكو هاونب هتققدف بانعلا تذخأف .هب لحتكاو

 هذه ىلع هامتعا ال نكلو ."ةحيحص يه اذإف اهيلإ انأ ترظنو ؛ةملظلا

 .ةبرجتلا اهتدئاس اذإ الإ ةياورلا

 ءاريبغلا

 عمس هنأ ريكب نبا ةقثوم لوالا ةهدئاون عمجت ناتياور ءاريبغلا يف درو
 دلجلا تبني هدلجو محللا تبني همحل :ءاريبغلا يف لوقي ةنكلا هللا دبع ابأ

 وهر ةةدعملا غبديو نيتيلكلا نخسي هنإف كلذ عمو مظعلا تبسي همظعو
 .”ماذجلا قرع عمقيو نيقاسلا يوقيو ريطقتلاو ريساوبلا نم نامأ

 هنلجف اونو همحلو هدلج عفن هلك نأ ينعي وهو ؛عفانم نم اهب مظعأو
 يغبنيف «قرحلك ةضراع لوصح دنع هتابن عرسسيو هممري يأ دلجلل عفني

 .لاوحألا هذه يف هيلإ تافتلالا

 144 :ةةراحبلا :54 :يرفغتسملل لِي يبنلا بط 144 :قالخألا مراكم 9

 207 باب 144 :1؟لئاسولا كردتسمو ,1؟هباب 274 7!لئاسولا رظناو 193 :قالخالا مراكم 1

 .ةحايملا ةمعطالا باوبأ نما

 كلا ةيفاكلا -"



 ريسلا لرطو ةظشلا' دوج يمنع نس

 اذإ محللا تابن لجعيو نمسي ينأ ينعي دقف .محللا تبنيف همحلاامأو

 يوقي هنأ ينعي ,مظعلا تبني همظعو . دراولا ضعب يف هيلإ ةجاح تناك

 ىلع ماظعلا ضعب مطحت لثم كلذ ىلإ ةجاحلا دنع اهدشر بجويو ماظعلا

 .ماظعلا رحم ضرمب بيصأ نم عفني دق اذكو ,هريغو مادطصا رثأ

 اهداربتسا نم عناملا ةيلكلا نيخستك ةميظع دئاوف ىلإ ةفاضإلاب اذهو
 .اهباهتلاو

 مضه ىلع ردقأ اهلعجتو ةدعملا يوقت اهنا ينعي ةذعملا غابد اذكو

 .دلجأو ماعطلا

 دقو اهب ءالتبالا نود ليمي يأ ,ريساوبلا ضرم نم نمؤست يهف اذكو
 .اضيأ اهب ىلتبملا عفنت

 .لوبلا كاسمتسا مدع وه ريطقتلاو

 هنأ هلمعو عم يبوركملاو (يئارولا) يقرعلا ضرملا ينعي ماذجلاو

 وه عمقلا نال ,هلحو هلاح ىلإ هعجريف رفاطلا هنيج يأ ماذجلا قرع عمقي

 .سأرلا برض
 هلابأ نع هدانسإب ةهنكا اضرلا ةفيحص يف ةيورملا يه ةيناثلا ةياورسلاو

 يلع ىلع هلي هللا لوسر لخخد :لاق تكلا يلع نب نيسحلا يبأ ينئدح لاق

 .”ءاريبغلا لكأي نأ هرمأف .مومحم وهو :ةننكل بلاط يبأ نب

 قحابملا ةمعطإلا باوبأ نم ٠١١ بغب 19 :!لئاسولا رظناو 17814 :غقلا اضرلا ةفيحص -'
 .ةحابملا ةمعطالا باوبأ نم ا باب 408 :17لئاسولا كردتسمو



 نزيف 0 بسس ةعقاتلا ةيتابثلا ةيذغألا

 نوتيزلا

000 
 ذكي قييزخ الو ويفر ال َْوُتيَروكَرَبُم ) ةرجشلا حودمم نوتيزلا

 . "رون ىلع رون ران هسسمت ولو « ؛نِضُي اثير

 نوتيزلا لك نأ نوتيزلا لكأب هللا ةبه هنبا تكلا مدآ انربأ ىصوأ دقو

 :دئاوف هلو «””ةكرابم ةرجش نم هنإف

 يبأل تلق لاف هريغو رامع نب قاحسإ نع «ندبلا نم حايرلا درطي ١_

 نوتيزلا نإ :لاقف ؛حايرلا جيهي نوتيزلا نإ نولوقي مهنإ :الكلقا هللا دبع

 ."”حايرلا درطي

 نوتيزلا :ةقلا هللا دبع يبأ نع ربخلا يف نال ,عامجلا ىلع نيعي _؟

 ,"”لملا يف ديزي

 زوخلا
 ءاتشلا يف هلكأو ؛هدحول رحلا ةدش يف هلكأ لضفي الو ؛راح زرسجلا عبط

 ةظناحماو نيتيلكلا نيخست نم هيف امل ايرورض نوكي دق ةلدتسملا مايالاو

 يف زوجا لكأ :لاق ةهننكا نينمؤملا ريمأ نأ يور دقف ؛ضرملاو دربلا نم اهيلع

 ءاتشلا يف هلكأو .دسجلا ىلع حورقلا جيهيو فوجلا ين رحلا جيهي رحلا ةدش

 ."دربلا عفديو نيتيلكلا نسي

 :58 :رونلا -'

 .07/ح 14 !نساحغلا ح١6 :ةيفاكلا -'

 .01/ح 104 :نسافا 710 :1يفاكلا -*

 .ةحابملا ةمعطألا باربأ نم 48باب 75 :!!لئاسولا ,079س 144 :نساحللا ح17 :ةيناكلا -“

 307ج 499/ :نساحغلا اح 740 :1يفاكلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ةولحلا ةمعطألا

 لسعلا

 نع انه مالكلاو «هرارسأو هللعو لسعلاب يوادتلا ين مالكلا مدقت
 درحم سيلو ءاذغك لكؤي ناك لسعلا نأ رهاظلاف .ءاود ال ءاذغك هلوانت

 ناكو هيلع ضرعو هل مدت املك هبرشي ناك هيي هللا لوسر نال ؛ءاود

 اترمأت ىنح ًالسع اهدنع برشي شحج ثنب بنيز هتجوز دنع فقوتسي
 ةدام يهو .ريفاغملا ةحئار كنم دجن انإ :هل اتلاقو ةصفحو ةشلاع هيلع

 لبي كرتف ,ةهيرك اهتحئار نوكت هتيفصت دعب لسعلا نم فلخنت ةهيرك
 .ةنتفلل اعفد لسعلا برش

 ةبرش اودرت ال :لوقيو لسعلا در نع ىهني يري هللا لوسر ناكو
 ءاذغ وه لب ءءاود درجب هنوك مدع ينعي اذهو «"اهب مكاتأ نم ىلع لسعلا
 .هاولح ره وأ ,ناسنإلا هب هكفني امموأ ,ةيذغألا نم ًادحاو هلعج نكمي ًاضيأ

 ةصاخ دئاوف هلو هاد لك نم ءافش وهف ؛لسعلا دئارف ىفخت الو

 .اهيلإ ةراشإلاب سأب ال رابخالا ين اهيلع صوصنم

 ىلإ رظنلاو ,رسي لسعلاو ,””رسي بيطلا :ٌييَي لاق حرفي لسعلا ١_
 .بلقلا اهب حرفي ينلا رومألا نم وهو .رسي بوكرلاو ءرسي ةرضخلا

 ندزي ثالن :يْيي هللا لوسر لاق ,مغلبلاب بهذي لب .مغلبلا لقب _5
 ,9نابللاو ؛لسعلاو .نآرقلا ةءارق :مغلبلاب نيهذيو ظفحلا يف

 59 :يرفغتسملل كَ ينلا بط ع7 :هنقل اضرلا ةفيحص -“
 144م 00 نقل اضرلا ةفيحص -'

 ةيسكلدم اضرلا ةيفحص -'
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 ,"بلقلا ولجيو مغلبلا لقي لسعلا :ةهنكا نينمؤملا ريمأ نعو

 لكايلف ظفحلا دارأ نسم :ُةيلَي ا لوسر لاق ظفحلا يف ديزي _7

 عم ناك اذإ ظفحلا دّرميو نهذلا يفصي قيرلا ىلع هنا:يورو ."”لسعلا

 ,”ركذلا نابللا

 معن ؛ٌةيفيَي للا لوسر لاق :ىرخأ ةياور يفو ,رم امل ,بلقلا ردجب _؛

 ."”ردصلا درب بهذيو بلقلا ىعري لسعلا بارشلا
 ."ىمحلاو حيرلا درطل هافش لسعلا :هللَ لاق .ىمحلب بهذي 5

 تاباهتلالل ًأجالع لسعلا نوكيف ءباهتلالا ينعي دقو ؛حيرلا درطي 1
 .ىمحلا اهضراوع نم يتلا

 .”لتاقلا مسلا نم ءافش لسعلا :ةياور يفف مسلل عفني

 مايأ ةدم ماكزلا عدر دارأ نمو :ةيبهذلا ةلاسرلا يفف اكزلل عفني 8

 ."”دهشلا نم مقل ثالث موي لك لكايلف ءاتشلا

 ذحخ :هنطب ىكتشا لجرل هَ هللا لوسر لاق ,نطبلا عجول عفنسي 5

 نذإب أريث عبس وأ سمح وأ :زيئوش تابح ثالث اهيف قلأو لسع نم ةبرش
 .لاهسإلا هباصأو هنطب قلطتسا نمل عفان وه كلذكو ,”ىلاعتو كرابت هللا

 .135 :قالخخالا مراكم -'

 51 :يرفغتسملل ليي يبنلا بط -'

 10 ننقل اضرلا هقف -"

 59 ةيرفغتسملل هني ينلا بط -'

 .14 :ثيداحألا عماج -*

 .بايللا بل نع :58*5ح 714:11 لئاسولا كرداسم -'

 .3/ :ةيبهذلا ةلاسرلا -"

 514 !تايرفعجلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠ دنت ب يفر يد

 اذإ كلذو ,ءادوسلاو ءارفصلا ةرملاو مغلبلا ينعأ ؛عئابطلا لثعي ٠١

 ةقعل قعل نمو :هيكل ملاعلا لاق تا اضرلا هقف يفف ,قيرلا ىلع برش

 ."”ءادوسلا ةرملا عطقيو هارفصلا رسكيو مغلبلا عطقي قيرلا ىلع لسع
 وف «لسعلاب مكيلع :هلوق قي ينلا نع لسعلا يف يور ام فرظأو

 كلذ لهال ةكئالملا رفغتستو الإ لسع هيف تيب نم ام هنيب يسفن يذلا

 نإف ىاد فلأ هنع جرخو ءاود فلأ هفوج يف لخد لجر اهبرش نإف «,تيبلا

 .”هدسج رانلا سمت مل هفوج يف وهو تام

 رمتلا
 علوم هيلي ناك دقف .ةيذغالا نيب نم هيي هلا لوسر بوبحم رمتلا

 يف هزاكرشو هلثم اونوكي نأ نيرخآلا نم ديري ناكو امج ابح هبحيو رمتلاب
 ينبجعي :لوقيو اير نوكي نأ لجرلل بحأل ينإ :لوقي ناكف ,ةبحلا هله

 مهلكر نويرمت مهلك هزانبأو هزايصوأ ناك اذكهو ؛ًايرم نوكي نأ لجرلا
 .رمتلاب نرعلوم

 يبأ ىلع تلخد :لاق يرفعجلا ناميلس نع هلئسب ينيلكلا ىور دقف
 ,ةرهشب هلكأي .هلكأ يف دجم وهو ينرب رمت هيدي نيبو :لكطل اضرلا نسحلا

 هل لوقا انأو هعم تلكأف هنم توندف ؛لكف ندا ناميلس اي :يل لاقف

 هبحأل ينإ معن :لاقف ةرهشب رمتلا اذه لكات كارا ينإ كادف تلعج

 .40 :اهنقلا اضرلا هقف -'

 16 :يرفغتسملل إي ينلا بط -'

 رالاعج 07 :نساحغا ح78 3يناكلا -*



 زنق نينمؤملا ريمأ ناكو .ًايرق ناك لَ للا لوسر نآل :لاق ؟ملو :تلقف

 نربجي انتعيشو ؛يرمت انأو ًايرمت يبأ ناكو ءبرمت فتكا نسحلا ناكو ايرمت
 نم اوقلخ مهنال ركسملا نوبحي انؤادعأو هانتنيط نم اوقلخ مهنال ؛رمتلا

 "ران نم جرام

 ركسملل ركسملا لهأ بح رادقمب نمؤملا بح نركي نأ يغبنيف

 :الفلا نينمؤملا ريمأ لوقو ةلباقملا ةنيرقب .هيلع مهدايتعاو هب مهعلوو

 ."”ءاودآلا نم ءافش هيف نإف رمتلا اولكو ركسملا باحصأ اوفلاخ

 :تايصوت
 ىتمف لعفيلف ناكمإلا ردق رمتلا هاولح لمجي نأ عاطتسا نم ١_

 تايولحلا رايتخا يف برغتو قرشت الو ,رمتلا لكف ولحلا ىلإ تجتحا

 اولح ناك :لق نقف هللا دبع يبأ نع حيحصسلا ربسخلا يف نآل ؛ةعونصملا

 ."”رمتلا يي هللا لوسر

 هرمتلا هاولحو هدجو اذإ ريعشلا هلْ هللا لوسر ماعط ناك:ربخلا ينو

 ."فعسلا هدوفوو

 ام هلال ,رمتلاب أدباف ةيذغالاو ةمعطالا عاونأ كدنع رضحام ىتم _"

 .”رمتلاب ادب الإ رمت هيف ماعط ُةِلْيَع هللا لوسر ىلإ مدق

 .هجذ 50 ”يفاكلا -'

 .ة01ح 17 :نساحغأ 198 :لاصخملا -*

 الل ح ن8 نساحلا -*

 176 2(يسوطعلا يلامأ -'

 ال8“ ح ت19 :نساحغلا ,1ح 560 :ةيفاكلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ا... 2000

 لليَي لا لوسر نآل نكمأ امهم ًامئاص تنك اذإ رمتلا ىلع رطفا _"

 .”كلذ لعفي ناك

 هللا لوسر نأ لجأل رمتلا لكأ كدصقو كتين نم نوكي نأ يغبني _؟

 مل هاإ فَي لا لوسر ةرهش ىلع رمتلا لكأ نم ربخلا يفف هبمي ناك هِي
 . 89م ةملآلا ةرهش هيلإ فيضأ انأو ”"هرضي

 نأ يور دقف ,نكمأ امهم رمتلا نم تيبلا ولخي ال نأ لُْضفملا نم _5

 اذهو ,"”ماعط هيف سيل نأك هيف رمت ال تيبو :لوسقي ناك يي هللا لوسر
 هلال ياشلا فالخب «رمتلا يف عبشلا سحو عابشإلا ةيصوصخخ دوسجو ينعي

 .ءالتمالا مغر عرجلا سح ثروي

 :رمتلا دئاوف

 هنأ رابخأ ةدع يف هاج دئاوف ةدع هيفو ينربلا ره رمتلا لضفأ ١_

 لوسر اي ينربلا :اولاق ؟اذه مكرمت يأ :لاقف ءرمت هاذي هللا لوسر لإ يدهأ
 لبخي :لصحخ عست هذه مكرمت يف نأ ينربخي ليث ربج اذه :لاقف هللا
 ,رصبلاو عمسلا يف ديزيو .ةعماجملا يف ديزيو هءرهظلا يوقيو .ناطيشلا

 ادلاب بهذيو .ماعطلا مضهيو ءناطيشلا نم دعابيو هللا نم برقير

 .”ةدعملا بيطي :ةياور يفو ."”ةهكنلا بيطيو

 034 :قالبخألا مراكم -_

 رمل ؟ح 064 ؛نساغا -“

 5 :يرفغتسملل طفي يبلا بط -

 داعماح .56نصو 50ج 35 :نساحفلا -'

 ه9 :لاصفملا -'



 097 وش تيس سم ةاولحلاو وللا

 هل ءاد الو ءاودلا وه ئرميو ئنهيو عبشي ينربلا رمتلا :ةثلاث ةياور يفو

 راقف ءام يف ديزيو ناطيشلا طخسيو نمحرلا يضريو ةنسح ةرمت لك عسو
 ,"رهظلا

 يف ليصافتلا ىفعب تمدقت دقو ,ءايعإلاب بهذي هنأ :ةعبار ةياور يفو

 ,"ماعلا جالعلا 3

 الكتل نسحلا يبأ ىلإ ضعبلا بتك دقف ,ةسوبيلاو ةبرطرلل عفني _"

 .ةبوطرلا وه رخبلاو ””ينربلا رصتلا لكك :هيسلإ بتكف .رخبلا وكشي

 هيلع ءاملا برش نود نم رمتلا لكأ دوصقملاو

 قيرلا ىلع ينربلا رمتلا للك :هيلإ بتكف سبي وكشي رخآ هيلإ بتكو
 وكشي هيلإ بتكف .ةبوطرلا هيلع تبلغو نمسف لعفف املا هيلع برشاو

 املا هيلع برشت الو ,قيرلا ىلع يئربلا رمتلا لك :هيلإ بتكف ءكلذ
 ,رمتلاو بطرلا ةماع لمشيو ينربلاب كلذ صتخي الو ,'لدتعاف

 يهو ؛ضرالا ىلع تتبن ةلخن لوأ يهو .ًادج ديفم ةوجعلا رمت _'*
 عرفت امهنمو ؛لحفلا يأ قيتعلاو يه :غيعا مدآ عم تلزن يتلا ةلخنلا

 ةلخم يهو ,ةئيفسلا ين هعم اليك حون اهلمح يتلا ةلخنلا يهو «لخنلا عاونأ

 .مالسلا اهيلع ميرم

 القس 074 :نساحلا -'

 .0حا16 ”يفلكلا -'

 الك 277 ؛نساغلا -"

 الفك #0 ؛نساحغا -أ



 رمعلا لوطو ةحصلا 00

 مويلا كلذ هّرضي مل ةوجع نم تارمتب حبصت نم :ٌةِْكي هللا لوسر لاق

 نم ءافش اهيف نأ :ةياور ينو .”'ناطيش الو :ةياور يفو ”رحس الو مس
 .7ةلئاغ الو ءاد ال ةرجعلا هذه رمتلا معنو مسلا

 ةلئاغ الو ءاد الو رومتلا ديس وهو ةرجعلا نم نافرصلا نأ يورملاو

 ."ماعطلاب رومتلا هبشأ وهو
 ,*هنطب يف ناديدلا تلتق همانم دنع ةرجع تارمت عبس لكأ نم 4
 ,ماعلا جالعلا باتك يف ليصافتلا ضعب تمدقت دنو اذه

 ركسلا

 راثكإلا نع ءابطالا ضعب ىهنيو .ركسلا لوانت نم ضعبلا فوختي
 ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا نكلو .هلكأ نم ضعبلا عنتمب ىنحو .هنم

 :ةلا هللا دبع وبأ لاق ربخلا يفن هأتاب ًاعنم مالكلا كلذ عنمتو كلذ فالخ

 ميش لك نم عفني ركسلا نإف عفني الو ٠«يش لك نم رضي نيجلا ناك نئسل
 سيل مهرد فلأ هدنع الجر نأ ول :رخآ ريخ ينو ,”ءيش نسم رضي الو
 .""فرسم نكي مل ًاركس اهب ىرتشا مث اهريغ هدنع

 الكت ج م77 :نسافا ,565 :يسوطلا يلامأ -

 2004ج 257 :نساحلا 14514 0يفلكلا -'

 رهف 078 :نساغا -"

 .ةحابملا ةمعطألا باوبأ نم /8 باب ٠٠١ :70لئاسولا رظنا -'

 لقاح م7 :نساحغا ح1 3يناكلا -*

 317ج 6** :نساحغلا :؟ح 577 ”يفاكلا 2

 2156 3يفاكلا 2



 00 عسا ءاولحلاو ولجلا

 .””ركسلا نم ّيلإ بحأ ءيش سيل :لاق ةتكا هللا دبع يبأ نعو

 نم لوأ نأ ربخلا ينو نَا ناميلس دهع نم ناك ركسلا نأ لصاحلاو

 ." ةقتقلا دواد نب ناميلس ركسلا ذختا

 زيزع ناك غي ةمئالا مايأ يف ركسلا نأ رابخألا ةماع نم دافتسملاو

 ركسلا اورتشا مهيديأ اوطسب اذإ مهنإف .ءايدغألا الإ هلوانتي الو دوجرلا
 نأش هنأشو ةةرمت رادقم زواجنت ال ةدحاو لك نيتركسم وأ ةركسم رادقمب

 ول هنأ ىتحو ءدحأ لك هيلع لصحمي ال هنإف .مايألا هذه يشحولا لسعلا

 ةلئاع لك هيرتشت يذلا رادقلا زواجتي ال رهف مهرد فلأب ًاركس ىرتشا
 ,مايألا هله

 الو عفني نيتركسلاو ةركسلا ينعأ ركسلا نم رادقملا اذه نأ كش الو

 رأ وليك فصن رادقمب ركسلا لوانت عفن ةدافتسا نكمي لهو ,لاسلل رضي

 ,دحأ نهذ يف رادقملا اذه روطخ مدعل كلذ لئم دافتسي ال دق موي لك رثكأ

 .فرسلا غلبي ملام هنيدحت مدعو عفنلا ميمعت قالطإلا ىضتقم ناك نإو

 .رابخألا هلع ثدحتت يذلا ركسلا عون يف مالكلا ىرخا ةيحان نمو

 ريصع هل فاضي دقو ,ففجو دتشاو ىلغ اذإ رمتلا ربصع وه هيف مّلسلاف

 ٍتْرَمَل نيو ) :ىلاعت لاق ًامطق رّيصو ففجو دتشاو ىلغ اذإ بنعلا

 ٍروَقْل يال كلذ ىف انَسْح اَقِْرَو اَرَكَس ُهنب َنوُدِخَكَت ستغألاو ٍليِخْنلأ

 .5 « نولقْنَي

 50ح111 :؟مالسإلا مئاعد -'

 3 186 ”يفاكلا-'

 39 :لحنلا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا ................ 1000

 وه وأ عمج اذإ رمحلا تاءوتنلا نم بصقلا ناقيس ىلع عمتجي ام اذكو

 تايلمعلا ضعب هيلع يرجت دقو ,دتشاو الغ اذإ هريصعو بصقلا ءام

 رخصلا لثم هنم ذختي دقو .ةرمتلا رادقم زواجتت ال عطق ىلإ لوحتيف
 ميلا دوجوملا ركسلا اذه امأو ,دزربطلاب فورعملا وهو سافلاب رسكيف

 ام نيف ءال مّلسملا ؟ررضلا مدعو عفنسلا يف ركسسلا كسلذ عس قفتي لسهف

 ىرخا داوم ةفاضإب مايألا هله عنصي امو فيفجتلاب رمتلا ريصع نم ذختي

 .ةسارد ىلإ ةجلحب وهف ؛ركسلا لصأ نود اهببسب ررضلا نوكي هيلإ
 نم ركسلا نأ ماعلا جالعلا باتك يف انركذ دقف ركسلا عفانم اأو

 عفني هنأب ةياورلا تحرص دقف ؛ثحبملا اذه صخب ام امأو ةماعلا ةيودالا

 ةعيرلا ىمحلو ءابوللو ؛ىمحلل عقني هنأ رابخألا يتو هيش لك نم
 ركسلاو ,مغلبلل دزربطلا ركسلاو مونلا دنع ناسنإلا هلكأ اذإ عجوللو
 .ضارمألا ةماعل ضببالا

 :يتالاك يهف ركسلا عاونأ امأو

 يناميلسلا ركسلا ١_

 :لقف ءابولا لجر هيلإ اكش هنأ ذل هللا دبع يبأ نع ربتعملا ربخلا يفف
 مكيناميلس :لاق ؟كرابملا بيطلا امو :لاق كرابملا بيطلا نع تنا نيا
 يفو .” ةهل دواد نب ناميلس ركسلا ذفتا نم لوأ نإ :لاقو لاق ءاذه
 يأ :تلق ,ركسلا :لاق ؟كرابملا امو كادف تلعج :لجرلا لاق ىرصخُأ ةياور
 ."”اذه مكيئاميلس :لق ؟ركسلا

 دلع مج ةيفاكلا -'

 جا ةيفاكلا -'



 --. .فوفكاو ولام

 نأو ؛عارنأ ركسلا نأ حوضوب ةياورلا هذه نم ديفتسن نأ اننكميو

 ًاءاود هنوك لجرلا نهذ يف رطخي مل ثيحب ,يتاميلسلا وه اهنيب نم فورعملا
 «نوفرعتو هنرلكأت يذلا يأ ءاذه مكيناميلس :غيكا لاق اذلو اعط هنال

 .ةركس ةدحاولاو دتشاو الغ اذإ رمتلا ريصع وأ بصقلا ريصع وه هلعلو

 ضيبألا ركسلا _"

 يأب ريشب اي :يبال التل هللا دبع وبأ لاق لاق لبنلا ريشب نب ىبحي نعف

 مكدحأ ضرم اذإ ءال :لاقف ءرارملا ةيودالا هذهب :لاق ؟مكاضرم نووادت ءيش

 ."هليإ هقساف درابلا ءاملا هيلع بصف هقدف ضيبألا ركسلا ذخف

 ًاديج خبطي نأب هتيفصت يف غلوب يذلا ره ضيبالا ركسلا نإ لاقيو
 هسأر نم جرخو طورخت بلاق يف هافصم بصو هدبز ذخأو ضيبلا ضايسب

 لمتحيو ؛ضيبالا ركسلا ىمسي بلاقلا يف هنم يقب امف هنم دقعني ملام

 ركسلا بصق نم عرن نم رصعي ام وهو .رمحألا ركسلا لباقي ام ةدارإ

 يمسو ضيبأ راص هتيفصت يف غلوبو يغص اذإف ءارفغص وأ ءارمح هتراصع

 .,ضيبالا ركسلا

 يزجسلا ذينافلا _'"

 .ىفصملا ركسلا وه ذينافلاو ءناتسجس يف عونصملا ركسلا وه
 هدزربطلا ركسلا 5

 زوريفلا لقو دزربطلا هل ليق يفصو ًايناث خبط اذإ ذيئافلا ره :ليق

 لثم هب داري دقف ؛سأغب هيحاون نم تحت هناك برعم ركسلا وه يناس
 .بلصلا ركسلاو تابنلا

 31ج 501 :نساغا :ةحا771 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 : تايصوتا

 ام اريثك تلا نسحلا وبأ ناك دقف مونلا دنع ركسلا لكأ بلطي ١_
 لاق الكتقلا هللا دبع وبأ ىشعت امل :لق بتعم نعو ؛'”مونلا دنع ركسلا لكأي
 .”نيتركس يل بلطاف ةنازخلا لخدا :يل

 معن ابلاغ حابصلا يف ركسلا لوانت نم اندنع فراعتملا فالحخ اذهو

 ءاسملا نم ركسلا عضوب ةيصوتلا ىمحلا مومعو عبرلا ىمح جالع يف درو
 ءاسملا يف ركسلا لكأ لضفملا نوكيف ,”هبرشو حابصلا يف هسرمو ءاملا يف
 .حابصلا يف هبرشو ءاملا يف هتباذإو

 يف انظحال دقف رثكأ سيل ناتركس ره ركسلا لكال لضفلا رادقملا _'
 صعب نع ةثلاث ةياور ينو ,طقف نيتركس ىلع راصنقالا نيتراملا نيتباورلا

 ىلإ ثيوأ اذإ :لاقف « ولا انقل هللا دبع يبأ ىلإ توكش :لاق انباحصأ

 ناكو نيببطتملا ضعب تربحنو ,تأربف تلعفف :لق نيتركس لكف كشارف

 نم هللاو اذه ءاذه :قل شا دبع وبأ ملع نيأ نم :لاقف اندالب لهأ هرفأ

 صعب يف هباصأ دق نوكي نأ يغبنيف بتك بحاص هنأ امأ ءانملع نوزمحت
0 

 ناك هب يوادتلاو نيتركس رادقمب ءاسملا يف ركسلا لكأ نأ ينسعي اذهو
 .نامزلا كلذ ءابطأ دنع ًالجسم

 354حام1 :نساحغا ,ا ح17 ةيفاكلا -'

 350ج 501 :نسافلا 1ج 77 :3يفاكلا -'

 .3ج ةحابلا ةمعطالا باوبأ نم ©باب 18:19لئاسولا رظنا -
 ح17 :1يفاكلا -'



 يار" تي 239 ءاولحلاو قليلا

 فراعت ام فالخ ىلع هبرشو درابلا ءاملا يف ركسلا ةباذإ لُضفملا _"

 ركسلا ذخف مكدحأ ضرم اذإ :لبنلا ريشبل ةا هللا دبع وبأ لاق دقف

 يتلا تاياورلا رثكأو ,"'هايإ هقساف درابلا ءاملا هيلع بصف هقدف ضيبالا

 .درابلا ءاملا هب داري ءاملا يف هسرم وأ ءاملا يف ركسلا ةثامإ نع ثدحتت

 ةديدح عضو عم موجنلا تحت فوشكم هانإ يف ركسلا عضول ركذي _4

 اذه لعلو هدئاوفءاملا يف هسرم مث حابصلا ىلإ ليللا نم هيطغت ال هيلع

 .ةعفانلا ةيرتكبلا ضعب بذجل لمعلا

 ءاولحلا

 رلخلا نوبحي اوناك ةمئالاو ِِالَي يبنلا نأ رابخالا ةماع نم دافتسملا

 زنك يضاملا يل ثعب :لاق هنأ ينيدملا نع يور دقف .ًاصاخ ًابح ءاولحلاو

 انإ لاقف «ءاولحلا هذه رثكأ ام :تلقف «ءاولحلا نم رثكأر هدنع انلكأف ًاموي

 .”ءاولحلا بحن نحنف .ةوالحلا نم انقلخ انتعيشو

 داوم يب نإ :لاقو ؛ءاولحلا بحن تيب لهأ انإ :يقا هللا دبع يبأ نعو

 .«"ةاولحلا بحأ انأو

 نع يور دقف ركسملا بحل ليدبلا وه ةوالحلا بح نولعجي مهارتو

 نأ دارملا :ليقو ,"بارشلا دارأ ءاولحلا انم دري مل نم :لاق انف رفعج يبأ

 .ءاولجلا يف بغري ال رمخلا برشي نم

 771ج 201 :نساحلا هس 756 :1يفاكلا -'

 071ج 408 :نساغ ,؟ح3703 :3يفاكلا -'

 759ج 408 :نسايغا -؟

 114ج 404 :نساحل ,؟ح79) :3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا بس

 دحأ اهب ءاج اذإ اهدر حلصي ال رومأ ىرخألاو ةرتفلا نيب انهجاوت
 يور دقف ءاولحلا فيضن انهو .ءاملاو نيللاو ةةناسولاو بيطلا لثم كلذو
 .”اهودرت الو اهنم اوبيصأف ءاولحلا تعضو اذإ :لق هنأ ٌةََِي يبنلا نع

 لوسر نع ثيدحلا يفف .ءاولحلا ماعطإ ىلع قيوشتتلا درو لساقملا ينو
 "توما ةرارم هنع هللا بهذأ ةوالح ءاخأ معطأ نم :لق هنأ عيري هللا

 ؛عدصت يتلا ىولحلا عاونا عيمج لمشت ةقلطم ىرتت امك تاياورلاو

 ةراشإلاب سأب ال اهيلع دكؤتو رابخالا اهركذت ىولحلا عاونأ ضعب كانهو

 .اهيلإ

 جفولافلا ١

 ,مايألا كلت عنصت يتلا ىرلحلا بيطأ نم جذولافلا نوكت نأ يفبني
 انل اوذختا :لاق هدارأ اذإ ناكو «جذولافلا هبجعي هيكل هللا دبع وبأ ناك دقف

 ةيبولطم مدع لجالوأ اهتانوكم رعس ءالغل لالقإلبرمألاو ,"اوّلقأو
 دئازلا

 جذولاف انل اوعنصا انيلإ لسرأف ةنيدللاب انك :لاق بوقعي نب سنوي نعو
 , "اولقاو

 136 :قالعخالا مراكم -'

 35 :ينئاورلا تاوعد 3

 7ع 1404 :نساغلا -؟

 18ج 40ه :نساغا ,حا93 ”يفاكلا -
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 رادقمب ىولحلا لكأ ةرورض ىلع ليلد اولقأ تتنقل هلوق راركت لعلو

 .ىولحلا نم رثكأ اليت يضاملا نأ ىلوألا ةياورلا يف نكلو .ليلق
 هيلإ يدهأ تكل نينمؤملا ريمأ نأ قرط ةدعب يور ام اهبيط ديؤي يذلاو

 مث هدي دمو ؛مهيديأ أودمف ؛مكيديأ اودم :هباحصال لاقف جذوملاف ناوخ

 ."هلكأ تهركف هلكأي م يي هللا لوسر نأ تركذ ينإ :لاقو اهضبف

 هيف هعبصإب يجوف هنسحو هئافص ىلإ رظنو هيف هلي عضوف :ةياور ينو

 هنإ ؛لاقو هعبصإ ضّملتو ًاثيش هنم ذعاي مو اهّلس مث هلفسأ غلب ىتح
 هوعفرا ؛اهدوعأ ملام يسفن دّرعأ نأ هركأ ينكلو ,مارحب وه امو بيط لالحل

 ."'هرعفرف ؛ينع
 لك هسفن هيلإ تقات ذيذللا بيطلا ءيشلا لكأ اذإ ناسنإلا نأ ينعب

 ,هكرت هيلع بعصو ةرتف

 كلذ يف ماعطلا بيطأ نم ذيذلو بيط جذولافلاف كلذ نم نكي امهمو
 . نامزلا

 ىتح طاسي نمسلاو لسعلا نم عنصي وهف .هتانوسكمو هتعانص امأو

 وأ لسعلاو نمسلاو اشنلا نم عنصي هنأ يأ :ةدولابلا وه ليقو ؛جضنب

 نولدبي برعلا نال ديعبب سيلو هذولاب وأ هذولاف برعم جذولافلاو ,ركسلا

 جليلب اذكو هليله ةيسرافلاب رهف جليله لثم ميجلاب ةملكلا رمخآ يف ءاهلا

 .ىفصملا ينعت ةيسرافلاب هدولابو ءاهريغو جلمأو

 '- :نساهفلا 43١

 '- :نسلغلا 40٠١
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 لكاف جذولافب اموي هباحصأ ءاج هنأ كلَ ينلا نع يسربطلا ىورو

 ذنب لسعلاو نمسلا لعج :اولاقف ءاذه مم :لقو هلم

 .تطقس ءاشن ةملك نأ ضعبلا ىريو ؛"”بيط ماعط اذه نإ :لاقف

 صيبنخملا ١"

 نم لومعم ماعط وهو .صيبخلا وه رابخألا يف ةروكذملا ىرخألا ىرلحلا
 يلع ىلإ يبمأ هنأ :يور دقف ءرمتو نمس :ليقو ,نمسلاو بيبزلاو رمتلا

 نيتقلح اوسلج مث ءهيلع هرثنف ةرفسب اعدف ؛ةصاخ هل صيسخ لالسم اهنيك

 .”نولكأي
 يتأذ ةفقل هللا دبع يبأ عم تلكأ :لاق ىلعالا دبع نع ربتعم ربصخ ينو

 .”امانلكأو اهانككفف ؛ًاصيبخ ةوشحم ةجاجدب

 ةبيبزلا _'"

 ناك :لاق ريصب يبأ نع حيحص ربخ يفف ,بيبزلا نم ذختي ماعط وهو
 هبجعي يَ للا لوسر ناك :ثيدح يفو ."'ةبيبزلا هبجعي اننكلا هللا دبع ربأ

 «ىرت امك يتأيف

 بيبزلا هبجعتو ؛لسعلا

 ىلحما قيوسلا _4
 .ركسلا وأ لسعلاو نمسلاو ةطنحلا قيقد نم لمعي قيوسلا يأ وهو

 24: قالخألا مراكم -'

 031 7بقانملا -'

 .1100ح 408 :نساحفا حا ةيفاكلا -"

 .98حالا ؛نسافل ح13 :ةيفاكلا -'

 70١ :؟مالسإلا مئاعد -*



 .... هاولحلاو ولجحلا

 حلملا

 رثكأ اهنع انملكت يتلا هب ماتتخالاو حللاب ءادتبالا نع رظنلا مطق دعب

 لباوتكو ءزبخلا عم لكؤي ام يأ مادإك حلملا نع مالكلا ينأي .ةريم نم

 .ماعطلا ىلإ فاضي

 دقف «ءيش حلملا نع ضعي الو حلملا الإ هبيطي ال ماعطلا نأ ةقيقحلاو

 ام لثم حلم نود نم تيزلا وأ محللاو زبخلا لكأ اذإ ناسنإلا ذلتسي ال

 هباحصأ ضعب كا اضرلا مامإلا لأس كلذلو ؛حلملاو زبخلا لكأب ذلتسي

 لاقو ,تيزلا :مهضعب لاقو «محللا مهضعب لاقف ؟أرمأ مادإلا يأ :لقو

 يسنو انل ةهزن ىلإ تجرخ دقل ؛حلملا لب ءال ره لاقف ,نبللا مهضعب

 ءيشب اهنم انعفتنا امف «نوكي ام نمسأ نم ةاش انل اوحبذف :حلملا ناملغلا

 ال :ُللي ينلا نع يورملا ثيدحلا نم دارملا وه اذهو ,"'انفرصنا ىتح

 ."حلملاب الإ ماعطلا حلصي

 هب مويلا مدتاي ال دقو ءاهلقأ هنكلو ,مدألا نم دحاو حلملا نأ ةجيتنلاو

 ,ماعط درج سيلو ؛ةيودألا نم دحاو وهو ًأدج ديفم هنأ ريغ ردانلا الإ دحأ

 رأ «ءاد نيعبس نم ٌءافش حلملا يف نإ :لاق تل رفعج يبأ نع يور دقن

 حلملا يف ام سانلا ملعي ول :لاق مث ,'”عاجوالا عاونأ نم اعون نيعبس :لق

 "وب الإ اووادت ام

 حالا :1يفاكلا -'

 ٠24ج 167 :رابخألا باهش -'

 51 080 :نساغا 7700 :7يناكلا -؟

 41ح 40 :نساحلا ج77 :ةيفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 عم هلكأي ةقنقق نينمؤملا ريمأ مادإ حلملا ناك دقف كلذ نم نكي امهمو

 .نيللاك هريغ ىلع ًادهز هلّضفيو زبخلا
 يف سيل ؟ال وأ راض وه له حلملا نم راثكإلا مكح يف مالكلا ىقبير

 ةرورضو حلملا ديجمتب ةقطان رابخألا لك لب .هررض ىلع لدي ام رابخألا

 تاياور كانه نكلو ,هرادقم ددحت مو ماعطلا ىلإ هتفاضإو مادإسك هلوانت

 ريبعتلا نوديري نيح 1 مهنإف ؛عبطلاب حلملا لامعتسا ةلق اهنم رعشتسي
 .دازلا يف حلملاك اولاق ءيش وأ ةعامج ةلق نع



 كتف

 ةبرشألا

 ناسنإلا لمحت مدعل ؛لكألا نم رثكأ هيف ةرورضلاو برشلا نسم دسبال

 وأ ءاملا برش نود نم ءاقبلا نم نكمتي الو :ةليوط ةرتفل شطعلا

 هنأ ىلإ ةفاضإلاب مايأ نم رثكأ «هاملا هتانوكم نم نوكي يذلا بارشلا

 ام .ًادرابو ًاولح ناك اذإ اهبيطيو سفنلا حّوريو ماعطلا مضه ىلع دعاسي

 .0 « اوفر الو أوبر أوك » فارسإلا ّدح غلبي م
 ةماع ةروصب عفانلا بارشلاو هاللاب ذذلتلا ىلإ انبدن لباقملا ينو

 أشنم ًاضيأ وهو :ةيحلا معط هامل معط نأل كلذو هيف نّممتلاو هتباطتساو

 .” يح هلك ءآَمْلأَنِ انلَعُجَو ) اهسلسأو ةيحلا
 ام ءاملا ىلإ فاضي نأو درابلا ولحلا بذعلا هاملا رايثخا ىلإ انبدن امك

 هللا لوسر نإف ءريغتي ملام بيبزلاو رمتلاو ركسلا لثم هركع عفريو هيلحب
 دقو ؛”ةرالحلا بجي ولح نمؤملاو :ةبوذعلا بحي بذع نمؤملا :لاق كتي

 .”ورابلا ولحلا :لاق ءكيلإ بحأ بارشلا يأ اتي لئس

 امو رمخلا ينعأ هدسافلا ريغتملا بارشلاو ركعلا بحي نمؤملا ريغو

 .ههباش

 5 :فارعإلا -'

 رك تايبتألا -'

 176 414 :نساغا -'

 174ج 09/ :نساحلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلأ ............ 9

 بذع هنمو ءراض وه ام هنمو عفان وه ام هنمو ماسقأ هل بارشلا نإ مش

 ىاذغو ماعط هنمو ؛ءاور هنمو :ردكو رم هنمو ىفصأو بذعأ هنمو فاصو
 هنمو ءاقس هنمو ماعط هنمو ءاود هنم ءاملا سفن ىشحو اذ هنمو ءاود هنمو

 ماعطلا نع مالكلا مدقت دقو ,ماسقألا كلت ىلإ ةراشإلا لواسحم نحنو .ءاد

 كلذكو ,مزمز ءامو قيوسلاو نيللاو لخلا لثم بارشلا عاونأ نم ءاذغلاو

 يف مالكلا ىقبيو اهريغو بازيملا هامو .مزمز هامو ءامسلا هام لثم ءاودلا

 .ماسقألا رئاس

 ءاملا

 بلاغلا يفو .ةرخآلا يف بارشلا ديسو ءايندلا يف بارشلا ديس ءاملا

 هنم دبال ًارمأ هنوبسحيو .ةيساسالاو لوألا ةمعنلا هذه نع سائلا لفغي
 نود نم نكمم تقو عرسأب شطعلا عفر ناسنإلا لواحيسف ,هيسلإ رطسضسمو
 ةفص هذه امو ةةايحلا معط وه همعط نأب ثارتكا الو هاملا معط ىلإ تافتلا

 ,بارشلا مهندل نينمؤملا ريغو ءءالاب نوذنلتملا مه نينمؤملا نإف نينمؤملا

 .ىنعملا اذه ىلإ تفتلاو هبتناف

 :اهيلإ ةراشإلا لواحن لضافت امهنيبو عاونأو ماسقأ ءاملا نإ مث

 مايملا عاونأ

 ,دوجأ هنمو ديج هنم حلاصلاو ؛حلاص ريغ اهنمو برشلل حلاص اهنم هايملا
 .ايملا نيب نم لضفالا نييعت يف مالكلاو

 يهو «تافص هيف تعمتجا ام هايملا لضفأ نأ رابخألا ةماع نم دافتسلاف
 .ةبوذعلاو ؛ضايبلاو ؛ةفخلاو ,ءافصلاو .ةدوربلا

 .ةردكلا ةظيلغلا ةراحلا يه هايملا رشو



 ني 5555 ......... ةراضلاو ةعقانلا ةبرشألا

 لاق : يي للا لوسر لاق حيحصلا يفف ًايفاص ناك اذإ ءامسلا ءام ١_

 يف ءام نم سيل :لاق 4 ٌكَرَبُم هم ءآَمَسلأ َنِم اَْلَْتَو » :لجو زع كا

 ."ءامسلا ءام هطلاخخ دقو الإ ضرألا

 عقديو ندبلا رهطي هنإف ءامسلا ءام اوبرشأ :الُقلا نينمؤملا ريما لاقو

 ُءآَم ٍءاَمَسلأ َنْب مُكيَلَع

 تَُبو ْمُكِبوُف لع طلو نطيل رْجِر زكدغ َبِهْذُيَو ب مكروب
 0 م َماَدقألا هب

 رزُْيَو ) : هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لاق ,ماقسالا

 ةعفان ةيفاص ةبذع ةفيفخ اهنإف بحسلا هايم امأو :ةيبهذلا ةلاسرلا يفو

 .””صضرالا يف اهسبحو اهنزخ لطي مل اذإ ماسجالل

 هنم هبرش نوكيو وجلا ءافص عم ءامسلا ءام ناسنإلا عمجي نأ لضفلاف

 مدقث ثيداحأ ةدع هيف درو دقف يمورلا ناسين رطم ًاصرصخ .نكمأ امهم

 ماعلا جالعلا يف اهركذ

 عيبانيلاو نويعلا _"

 ّنأَرَث ملأ ) هاما ةريثكلا يقاوسلاو هاما ةريثكلا نويسعلا يه عيبانيلا

 ةلاسرلا ينو ,* 4 ضألا ف عيِبَي هُهكَلَسف آم ءاَمَسلأ ني لن هل

 ,4 :ق ةررس يف ةيآلاو , :!ح 788 :7يفاكلا 1

 .11 :لافنألا ةروس يف ةيآلاو ,ح 098 :نساهغلا ح19 :ةيناكلا -'

 .5:ةههح 14 :!لئاسولا كردتسم ,؟© :ةيبعذلا ةلاسرلا -“

 “- :رمزلا 5١



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ةهجلا نم هعوبني ناك ام رفاسم وأ ميقم وه نمل ًابرش هاما ريخو :ةيبهذلا

 قرشم نم اهجرخم ناك ام هايملا لضفأو ,ضيبألا فيفخلا نم ةيقرشملا
 ,هنم عبن يذلا فصولا اذهب ناك ام اهلضفأو اهحصأو :يفيصلا سمشلا

 فيصلا يفو ةدراب ءاتشلا يف نوكت اهنأ كلذو ءنيطلا لابج يف ءارجم ناكو

 .تارارحلا باحصال ةعفان نطبلل ةنيلم

 2" © ٍنوُيْعَورسْنْج ىف َنيقْتمْلا ترإ ) ةنجلا ءام وهف نويعلا امأو

 ٍرسْنَجَو َنِيَبَو عتاب ركَدَمأ ) دابع ىلع هب هللا نتما امب وهف ضرألا يفو
 7 م نوُبْغَو

 راهنألا _'؟

 ىلع ةمكارتملا جولثلا هايمو عيبانيلاو نويعلا نم دمتست راهنالاو
 ةريثك هلضف يف تاياورلاو ,تارفلا رهن اهلضفأو ًادج ةعفان يهف .لابسجلا
 تارفلا ينعي اذه مكرهن القل نينمؤملا ريمأ لاق ؛ةضافتسالا دح تزواجت

 اننيب ناك ول :الُثلِ هللا دبع وبأ لاقو .ةنحلا بيزايم نم نابازيم هيف بصي
 1 7 هب يفشتسنف هائيتأل لايمأ هنيبو

 رهنو ناحيس رهنو لينلا رهن تارفلا رهن دعب راهنالا لضفأ نسو
 ."برشلل خلب ءامو ةلجد ءام ذبحي الو .ناحيج

 48 ؛ رجحلا -'

 17-156 :ءارعشلا -'

 51ج ادال# :نساحلا ,؟حاا4 3يلاكلا -
 .ةحايملا ةبرشألا باوبأ نم 7١ باب 104 :17لئاسولا رظنا 3



 نيل ......... ةراضلاو ةعفانلا ةبرشألا

 نام ال ناكو اهيف عبنلا مادام برشلل ةحلاص ًاضيأ يهف .رابآلا هايم _؛

 ىلإ ةجاحب يهف تاساجنلا ضعب اهيف طقس وأ تريغت وأ تنسأ اذإ اماو

 نم ةلصاف ىلع رئبلا رفحي نأ مزليو امك (ىفصت) بذعت ىتح حزنلا
 مدع مهملاو ,عرذأ ةعست نم رثكأ نوكي نأ لُضفيو .ةرذقلا ةعولابلا

 .ةعولابلا نم ءيش لوصو

 ماد نإ ةعفان ةيفاص ةبذع اهنإف بجلا هايم امأو :ةيبهذلا ةلاسرلا يف لاق

 ."”ضرالا يف اهسبح مدي ملو اهيرج

 يف لاق دقف «ناردغلاو ضايحلاو يناوالا يف ةروصحملا ةدكارلا هايملا_©

 فيصلا يف ةظيلغ ةراح اهنإف خابسلاو حئاطبلا امأو :ةيبهذلا ةلاسرلا

 ةرملا اهبرش ماود نم دّلوتي دقو ءاهيلع سمشلا عولط ماردو اهدوكرل
 .مهتلحطأ هب مظعتو ةيوارفصلا

 يف فصنو رابشأ ةثالث هتعس تناك امف يناوألاو ضايسحلا لثم امأو

 ىقبي نأ رضي الف قوف امف فصنو رابشأ ةثالث يف فصنو رابشا ةئالثا

 وأ هنول ريغت نأ الإ هيف ةراذقلا طوقسب رذقتي الو ؛ىطغم ريخو ًاحوتفم
 .هجير وأ همعط

 نال ءاسملا يف ًاصرصخخ ىطغم ريغ كرتي الف ءكلذ نم لقأ ناك امو

 ال ناطيشلا نإف مكتيقسأ اوكوأو مكتينآ اورمح ؛لاق هيي هللا لوسر

 ."ءاكو لحي الو ءاطغ فشكي

 9,١ :ةؤ(راحبلا) :ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 .اودش ينعي اوكوأو ؛اوطغ ينعي اورمخو ,11ح 581 :عئارشلا للع -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 ةمحف بهذت نأ ىلإ سمشلا بجت ثيح نم :ةدايز ىرسخأ ةياور يفو
 نيطايشلا نإو .ًاءاكو لحن الو .ًءاطغ فشكت ال نيطايشلا نإ .ءاشعلا

 "” سمشلا بجت ثيح نم لسرت

 هللا مسا اوركذاو مكبرق اوكوأ متيسمأ وأ ليللا نج اذإ :لق ةثلاث يفو

 ."انيش اهيلع اوضرعُت نأ ولو
 ًاضيأ ليما لثم عضو رابخألا ضعب نم دافتسيو
 رملا ءاملاو تيربكلا ءام_"

 افشتسالل ىتح اهبرش حلصي ال ةراضو ةئوعلم ةهوركم هايملا هذه

 نيسحلاو نسحلاب تررم :لق يميمتلا اصيقع ديعس يبأ نمع يور دقف
 اذه ىلإ :تلقف ؟ديرت نيأ ىلإ :الاقف ...ناعقنتسم تارفلا ين امهو هيل

 يب لعل رملا ءاملا اذه نم برشأ ,ءاود ديرأ :تلقف ؟املا اذه امو :الاق للا
 يف لعج هللا نأ بسحن ام :الاقف ؛نطبلا هل لّهسيو دسجلا هل فخي نأ رجرأ

 ون موق هفسآ امل ىلاعتو كرابت هللا نإ :الاق ؟كاذ مو تلق ,ءافش هنعل ءيش

 ءاهنم نويع هيلع تصعتساف ضرألا ىلإ ىحوأو :رمهنم ءامب ءامسلا حتض

 .”ريتعم اهضعبو ةددعتم ىنعملا اذهب رابخألاو اجاجأ احلم اهلعجن اهنعلف
 : تايصوت

 معط نع لفغت الو لجعت الو نعمتو هب ذذلتو ءاملا برش يف لّهمت ١

 هذنل ايندلا يف ءالاب ذذلت نم :ربخلا يفو ,ةايحلا معط وه ءاملا معط نإف ءءاملا

 اع ةديفملا خيشلا يلامأ 3

 .1ج 541 :!مئارشلا لثع 117ج هل 3هيقفلا -'

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم 14 باب 717 211لئاسولا 43ج 08 :نساغلا ح84 3يفاكلا -*



 ين ....بس. ةراضلاو ةعفاتلا ةبرشألا

 بوسحم هاما برش نإف كلذ نع ةلفغلا حصت الو .'”ةنحلا ةبرشأ نم هللا

 :لق الكل|. هللا دبع يبأ نع ربتعملا ربخلا يف ام ليلدب ءناسنإلا هب لؤسم

 .”تارفلا بذع نم كورأ مل وأ :هل لوقي نأ دبعلا برلا لسي ام لوأ

 يبأ نع ربتعملا ريخلا يفف .هب ذذلتو هبرش يف لهمتو درابلا ءاملا رتخا _'

 .”ةّذلت هرثكأ درابلا ءاملا برش نإ :الثلا نسحلا

 يف يور دقق صم همم نكلو ,مامحلا برشي امك ًابع هاملا بعت ال_'*

 دجوي هنإف بع هوبعت الو .ًاصم ءاملا اوصم :لق لِي هللا لوسر نأ ربتعملا

 .ديكلا ضرم وهو ,"'دابكلا هنم
 ىلع هاملا برش بّيطي ام ناسنإلا لكأي نأب ءءاملا ةباطتسا ذّبحُت _؛

 رمتلا لكآ امنإ :لقلإ هللا دبع يبأ نع ربخلا يفف ,ولحلاو رستتلا لثسم ه نأ

 ,"ءاملا هيلع بيطتسال

 «ضارمألا باتك يف هانلصف امك ءاملا برش نم راثكإلا ذبحي ال ٠

 لو ًامحل ماعطلا نكي مل اذإ ماعطلا دعب هبرش نم راثكإلا كلذ نم ىنئتسيو

 سأب ال :لق الفل اضرلا نسحلا يبأ نع ربشعملا ربخلا يفف اسد نكي
 تيأر ول :لاقو ؛هريغ ىلع هنم رثكت الو ؛ماعطلا ىلع ءاملا برش ةرشكب

 هيلع برشي مل مث_امهقرفي ملو امهيلك هيدي عمجو _ اذ لثم لكأ ًالجر

 3٠١ ةلامعألا باوث 3321 :1يلاكلا -'

 مجاب 3يفاكلا -

 .1ح87 يفاكلا -*

 30ج 2/6 :نساحغا ١ ١ح11 3يلاكلا -'

 اج 080 :نساحغللا 5 ,حاما :3يناكلا -“



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 يبأ نع ريخلا يفف ءاملاب ذنلتلا :رخآلا دروملاو ."هندعم قشنت ناك هاملا

 فلعل راثكإلا نكي مل نإ«”اذنلت ءاملا برش رثكأ ينإ: لئلا مظاكلا نسحلا

 ناك وأ امسد لكألا ناك اذإ ةرشابم لكالا دعب ءاملا برش ذبحيال_5

 لقأ مسدلا لكأ اذإ ناك ا هلا لوسر نأ ريتعملا ريخلا يف يور دقف محل
 أرمأ وه :لاق .ءاملا برش لقتل كن يي هللا لوسر اي :هل ليقف ءاملا برس

 يفو ."ءادلا جيهي مسدلا رثأ ىلع ءاملا برش :ةياور يفو ,”يساعطل

 "ملا برشب لجعي ال محللا لكأ اذإ ِيَِعَي هللا لوسر ناك :ثيدحلا

 ثرويو ؛رفصالا ءاملا ثروي هنإف :ليللا يف مايق نم ءاملا برشت ال

 مايق نم هبرشو تئش امفيك هبرشاف راهنلا يف امأو هل ءاود ال يذلا ءادلا

 باتسك يف هليصفت مدقت دقو ءقورعلل ٌردأ وهو ندبلل حصاو ىوقأ
 .ضارمألا

 مام نم مالسلا كيلع هام اي :لاقو ليللاب ءاملا برش نم :ةياور يف 8
 اذإ :ىرخأ ةياور يفو .”ليللاب ءاملا برش هرضي مل ,تارفلا ءامو مزمز
 ءامو مزمز ءام كم اي :لقو ءانإلا كرحف ليللاب ءاملا برشنت نأ تدرأ

 .ةفيعض ةعوفرم ةياورلاو ."”مالسلا كنآرقي تارفلا

 13ج 285 :نساحلا 5.18 :3يفاكلا -'

 جنا“ :نساغا -"

 75ج 080 :نساحغلا -"

 18 007 :نساغغا 3

 21 :تايرفمجلا -*

 08 :قالخخألا مراكم -'

 .009جق - ن8 :نساحغلا ح14 يفاكلا -"



 نيرا" ةرامفلاو ةعئانلا ةبرشألا

 نم برشلا يف لضفأ سافنأ ةثالثو دحاو سفنب ءاملا برشت ال_ه

 ."”دحاولا نم لضفأ نانثاو :نينثا

 ءانإلا يف سفنتي ال ناك ُهيَِي هللا لوسر نآل ءانإلا يف سفنتت ال_١٠

 نأ ىهن لِ هنأ :ةياور يفو «'”ءانإلا دعبأ سفنتي نأ دارأ نإف برش اذإ

 ."هيف خفني وأ هانإلا يف سفنتي
 ةيمستلا لضفألاو :هبرش دعب دمحلاو ءاملا برش لبق ةيمستلا ١

 مثبرش متنأ اذإ اوم: للا لوسر :لاق اهدعب دمح او ةّبع لك لبق

 ."متعفر متنا اذإ اودمحار

 ءاملا برش اذإ عك للا لوسر ناك دقف ءءاملا برش دنع ءاعدلا _ل"

 انذخاؤي لو ًاجاجأ احلم انقسي مو .ًالالز ًابذع اناقس يذلا هلل دمحلا :لق

 ."ادبونذب
 .”موتخملا قيحرلا نم هللا ءاقس انمؤم ىقس نمفءاملا يقس سننال _1“

 ناك ُةيْفَي ينلا نأ يور دقف .ءاملا برشل ةينآلا فظنا رتخخا 14

 ”مكتينآ فظنأ نم يه :لرقي ناكو .يماشلا حدقلا يف برشي نأ هبجعي

 نم الباب 1:.4!لئاسولا كردشسمو ,ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم ةباب 148 :17لئاسولا رظنا -'

 .ةحلبملا ةيرشألا باربأ
 5 ةقالععالا مراكم -'

 اهلج ل1 :1يلاعللا يلاوع -"

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم لباب ١ :17لئاسولا كردتسمو ,١٠باب 184 :91لئاسولا رظنا -'

 .45ح 080 :نساغغا ؛؟ح1784 ”يفاكلا -“

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم ةبغب 8 :19لئاسولا كردتسمو .11باب 7١ :12لئاسولا -'

 ,ةحايملا ةبرشألا باوبأ نم ةباب 14 :1!لئاسولا كردتسمو ,1؟باب 707 :9!لئاسولا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 جاجزلا هلضفأو .ةينآلا فظنأ نم اهنأ مهملاو ةيماش اهنوك مهلا سيلر

 قيقرب لالزلا ءاملا تبرشلو :ننكا نينمؤملا ريصأ لوقل فافشلا يناصلا
 .”مكجاجز

 نظي ام لكو هيف رسكو هنذأو هتورعو هانإلا ةملث نم برشت ال_6

 :ُلبيَو هللا لوسر نع يهانملا ثيدح يفف هيف غاسوألاو بورسكملا عامتسجا
 ,"”خسولا عمتجم هنإف ءانإلا ةررع دنع نم ءاملا مكدحأ نبرشي الو

 الو امهلسغ دعب كيديب برشاف هدجت مل نإو حدقلاب برشا ال١

 ُلايَي لل لوسر باحصأ ناك :حيحصلا يفف .مئاهبلاك كمفب برشت

 :يررو ””مكتينآ ريخ نم اهنإف .مكيديأ يف اوبرشا :لاقف .ءاملا نوبعي كوبتب
 ءانإ سيل :لوقيو برشيو اهيف ءاملا بصي هيضكب برشي ناك ويبي هنأ
 "ديلا نم بيطأ

 ينثت نأ ثانتخالا ىنعمو ؛ةيقسألا ثانتخخا نع لي يبلا ىهن
 : 7 ءانإ لك يف راج اذهو ”اهنتني كلذ نأ يورو ءاهنم برشت مث اههارفأ

 ."ءافش نمؤملا رزس ثيداحأ ةدع يفف ءءافش نمؤملا ءام ةلضف

 .ح (© :قودصلا يلامأ .

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم 1١ باب ١6 :17لئاسولا كردتسمو ,14باب 705 :17لئاسولا -
 .0/ح 080 :نسلحطا ./ح 17 ؛؟هيقفلا -

 5 :قالعخالا مراكم 3

 101 :رايخألا يناعم -*

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم 15باب 8 :10لئاسولا كردتسم ,8باب 1١ :1/لئاسولا 4



 0 ةراضلاو ةعفانلا ةبرشألا

 برشي وأ هلامشب لجرلا لكأي نأ هرك ليي هللا دبع ابأ نأ يور _ل

 ."اهب لوانتي وأ اهب

 ,"ءاملا برش دنع هلتاق نعلو القلب نيسحلا ركذ بحتسي_''

 يذلا دلبلا ءام نم برشي الو .هدلب ءام نم هعم بحصي رفاسملا ١
 .هلحو هيف لزني يذلا لزنملا ءام نم برشي الو هلملخي وأ ؛هيف لزني

 ال نأ رهف هنع ىذألا عفدو رفاسملا حالص امأف :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاج

 بارشب وأ لبق ينلا لزنملا ءامم هجزمي نأ الإ هدري لزنم لك هام نم برشي

 .”اهفالتخا ىلع هايلاب هبرشي فلتخم ريغ دحاو
 :ةيبهذلا ةلاسرلا يف ءاجام :ىرخأ ةقيرط _5؟

 درو املكو ءاهيلع يبر يتلا هتنيطو هدلب ةبرت نم رفاسملا دوزتي نأ يهو

 هدوزت يذلا نيطلا نم ًاثيش هاملا هنم برشي يذلا هئانإ يف حرط لزنم ىلإ

 ىتح هبرش لبق هرخؤيو كيرحتلاب ةينآلا يف نيطلاو ءاملا بوشيو هدلب نم

 ."ًاديج هافص وفصي

 هاج هنأل باذعلا ةهبش هيف نأل ,مامغلا بح وهو دربلا لكات ال _'*

 .نآرقلا يف ةباصإلاب هنع ريبعتلا

 585ح 420 !نساحغلا ؛1ح 111 1يفاكلا ,18/ح 5 :؟بيذهتلا ١3ج 777 :5هيقفلا -_

 5؟باب 77 :19لئاسولا كردتسمو .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم 77 باب 10١ :197لئاسولا رظنا -'

 .ةحابملا ةبرشألا باوبأ نم

 75 :(ةةراحبلا) ةيبهذلا ةلاسرلا -"

 59: :(ةةراحبلا) ةيبهذلا ةلاسرلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 ةبرشألا رئاس

 بارشلا نم بحي ُهّيَْي ينلا ناكو ,نبللا املا دعب بارشلا لضفأ ١

 اذهف ,”هنم اندزو هيف انل كراب مهللا :لق نيللا برش اذإ ناكو نبللا
 .كيبنب ٍدنقاف هؤاعد

 ؛لجرلا هام يف ديزي هنأ يورو ؛يقارلا بارشلا نم لسعلاب نبللا _"

 ةيشع رطنأ يَ هنأ يور دقف ًاعضاوت هبرش كرتي يي هللا لرسر ناكو

 ةلوحخ نب سوا هلتأن .بارش نم له :لاقن ابق دجسم يف سيمخلا
 :لاق مث احن هيف ىلع هعضو املف ,لسعب ضيغت نبل نم سسعب يراصنالا

 عضاوتا ينكلو همرحأ الو هبرشأ ال هبحاص نع امهدحاب ىفتكي نابارسش
 يف ديزي امو ءتساملا هلعلو ضيخلاا نبللا تركذ ةياورلا هذه نمكلو كش
 .لسعلاب بيلحلا نيللا هابلا

 لاس دقف «هموي يف هبرشي نأب رمختي ملام ينعي نايلغلا لبق ذيبنلا _"

 عضوي هنإ :لاقف هب سأب ال :لاقف ذيبنلا نع لِي هللا دبع ابأ دالبلا وبأ
 ةردغ هليتنا نكلو بارشلا سئب غشا دبع وبأ لاقف ركعلا هيف

 دسفأ لقلب هللا دبع وبأ لاقف ءاننوطب دسفي اذه :تلقف يشعلاب هبرشاو

 .”كل لحي الام برشت نأ كنطبل

 010/441 :نسافا 9

 جات ةيفاكلا -_

 حالو تيكلا -*



 9 د ....تسس سس ةرامشلاو ةعقاتلا ةيرشألا

 ريصعلا مرحي ال القا هللا دبع يبأ نع ريتعملا يف :بنعلا ريصع _

 ."يلغي ىتح

 ,هاثلث بهذو يلغأ اذإ :بنعلا ريصع 5

 :ُييَو للا لوسرل ليق دقف .هيف بُعرم درابلا ولحلا بارشلا ةماع ١

 داوم هيف نكي مل اذإ كلذو .”'درابلا ولحلا :لق ؟كيلإ بحا بارشلا يأ

 .اكوكلاك ةراض ةيراميك

 لسعلا وأ ركسلاو لخلا نم لمعيو رابخألا يف دراو نيبجتكسلا _«

 هاملاب فقخيو ؛عانعتلاك تارطعملا ضعب عم

 حافتلاو ,توتلا ربصع اهنم رابخالا يف روكذملاو .هكاوفلا ريصع _6

 .نامرلاو ؛لجرفسلاو

 برك .ةيودألا ضعب تانوكم يف لخديو رابخالا يف روكذم برلا 4

 هله ءام ذخؤي نأ يهو ءنامرلا برو .لجرفسلا برر :حافتلا برو توتلا

 .بري ىتح سمشلا يف كريو ةرج يف عضويو هكاوفلا

 فاضيو درولا ءام يف ركسلا خبط نم عنصي بارش وهو ,بالجلا ٠

 ,7ةيوافالا نم هيلإ

 لئلا قداصلا مامإلا ةبرش ١

 .1ح 116 :ةيفاكلا -'

 154ج ن1 ؛نساحفلا -'

 .ةمرغلا ةبرشألا باوبأ نم !؟باب 19 :31لئاسولا كلذ عيمج يف رظنا -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نا هللا دبع وبأ يل فصو :لاق يطاباسلا ىسوم نب رامع نع

 بيبز نم اعبر ذحات :تكا يل لاقف ًالالح ربصي ىتح خبطي فيك خوبطملا

 ناك اذإف ةليل هعقنت مث هام نم ًالطر رشع ىنثا هيلع ّبصت مث ءهيقنتو

 شنب ال ىّنح ًاليلق نخس رونت يف هتلعج شني نأ تيشخو فيصللا ماي
 ,هرمغي ام ردقب ءاملا نم هيلع بصت مث ,تحبصا اذإ هلك هنم ءاملا عزنت مسن
 لوألا ءاملا ىلع هّبصتف رخآلا هءام عزنت مث هتوالح بهذت ىّتح هيلغت مث

 ديرت يلا ءانإلا يف هحرطتف هثلث ليكت مث كاملا مك رظنتف هلك هليكت من

 املا ىهتنم ردق ىلع اهّدحتف ًادوع وأ ةبصق هردق لعجتو هرّدقتو هيلغت نأ

 لازت الف رانلاب هيلغت مث ؛يقابلا ءاملا بهذي ىّتح رخآلا ثلثلا يلغت من

 لسع نم ًالطر عبر لكل ذخأت مث ثلثلا ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح هيلغت
 مل ؛خوبطملا يف لسعلا ةراسق بهذتو لسعلا ةرغر بهذت ىتح يلغتف

 نم ءيشب هبيطت نأ تلش نإو طلت ىتح ًاديدسث ًابرض دوسب هبرضت
 هثكم لوطي نأ تببحأ نإف هبرشا مث .لعفاف ليبجنز نم ءيش رأ نارفعز
 يفص يأ ”هقورف كدنع

 لحي فيك بيبزلا نع لئس :لاق ؛ةنكل هللا دبع يبأ نع رامع نعو
 هيلع حرطت مث هيقنتف بيبز نم اعبر ذخأت 3 .ًالالح برشي ىتح هخبط
 مث هتفالس تعزن دغ نم ناك اذإف ةليل هعقنت مث هام نم الطر رشع ينشأ

 همام عزنت مث :ةيلغ رانلاب هيلغت مث هرمغي ام ردقب هاملا نم هيلع بصت

 ,1ج 454 ةيفاكلا -'



 5 ... ةراضلاو ةعلائلا ةبرشألا

 بحل ىلا ران تاز مذ دحاو دان ل هخرطت مق لزألا ىلع هبتف

 عزنتو ةيلغ رانلاب هيلغتف لسع لطر ذخأت مث رانلا هتحتو هثلث ىقبيو هاثلث

 نإ هيف حرطاو هب طلتخي ىتح هبرضا مث .خوبطملا ىلع هحرطت مئ هتوغر

 همسقت نأ ثدرأ نإف :لق ليلق ليبجنزب تئش نإ هبيطو ًانارفعز تئش

 لوألا هيلع حرطا مث ره مك ملعت ىتح دحاو ءيشب هليكف هخبطتل ًاثالثأ

 مث هاما غلبي ثيح نحو أرادقم هيف عضت مث هيف هيلغت يذلا ءانإلا يف

 ىئح ةئيل رانب هتحت دقوت مث املا غلبي ثيح هدحو رخآلا ثلثلا حرطا

 ,""هئلث ىقبيو هاثلث بهذي

 النقل هلا دبع يبأ ىلإ توكش :لاق يمئافا لضفلا نسب ليسعامسإ نعو

 ًاذيبن دختن ال مل :يل لاقف ؛ماعطلا يئارمتسا ةلقو يتدعم يف ينبيصن رقارق

 :لاق ؛نطبلا نم حايرلاو رقارقلاب بهذيو ماعطلا ئرمي وهو نم هبرشن
 نم هيقنتف بيبز نم ًاعاص ذعلت :لق ءكادف تلعج يل هفص :هل تلقف

 ام وأ هاملا نم هلثم يف هعقنت مث .ًاديج ًالسغ ءالاب هلسغت مث هيف امو هّبح

 اذإف .ةليلو ًاموي فيصلا ينو اهيلايلب مايأ ةث
 تذخأو ءانإ يف هتلعجو هتوفص تذغاو هتيفص ردقلا كلذ هيلع ىتأ

 لعمت مث ههثلث ىقبيو هاثلث بهذي ىنح ًاقيقر ًاخبط هتخبط مث .دوعب هرادقم
 بهذت ىتح هخبطت مث ؛لسعلا رادقم هذخاتو لسع لطر فصن هيلع

 ًالفنرقو نارفعزو ينيص رادو ناجنلوخو ًاليبجنز ذصلت مسن .ةنايزلا

 ءاتشلا يف هكرتت مث هرمغي

 .1جاا# 3يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..-

 مث :ةيلغ هعم هيلغتو هيف هحرطتو ةقيقر ةقرخ يف هلعجتو هقدتو يكطصسمو
 تلعفف :لاق :كئاشعو كئادغ ىلع هنم تذخأو تيْفص درب اذإف هلزنن

 ."'هلا ءاش نإ يقب اذإ ريغتي ال بّيط بارش وهو هنجأ تنك ام ينع بهذف

 الإ اضرلا مامإلا ةبرش _1؟

 هبرسش لسحي يذلا بارشلا ةفص :ة[8 اضرلل ةيبهذلا ةلاسرلا
 ىّقنملا بيبزلا نم ذخؤي نأ وه هُتفصو :ةيكا لاق ,ماعطلا دعب هلامعتساو

 ةعبرأ هيلع ةدايزو ةرمغ ينو .فاص ءام يف عقنيو لسغيف ؛لاطرأ ةرشع
 ,ةليلو ًاموي فيصلا يفو ءانشلا يف مايأ ةثالث كلذ هئانإ يف كرتيو ,عباصأ

 ءاملا نمف ًالإو هيلع ردق نإ هامسلا ءام هاملا نكيلو ؛ةفيظن ردق يف لعمي مث

 لباقلا وهو ًافيفخ ضيبأ ًاقارب ءام ,قرشلا ةيحان نم هعوبني يذلا بذعلا
 املا ةفخ ىلع ةلالد كلتو ,ةدوربلاو ةنوخسلا نم ةعرس ىلع هضرتعي امل

 دري مث دربيو هؤام ىفصيو رصعي مث حضنيو بيبزلا فشني ىتح خبطيو
 ىنح ًاقيقر نيل ًانايلغ ةئيل رانب ىلغيو .دوعب هرادقم ذحؤيو ًايناث ردقلا ىلإ

 ىقليف لطر ىفصملا لحنلا لسع نم ذخؤي مث .هثلث ىقبيو هئلث بهذي
 ىتح ىلغيو ءردقلا نم ناك نيأ ىلإ ءاملا رادقمو هرادقم ذخؤيو هيلع

 اهيف لعجيف ةقيفص ةقرحخ ذخؤيو لح ىلإ دوعيو لسعلا رد بهذي

 فصن ينيص رادلا نمو .مهرد ””نزو لفنرقلا نمو مهرد نزو ليسجتز

 جاك كيزاكلا -'

 مقصن :كردتسلل يف -'



 نوف ةراضلاو ةعقانلا ةبرشألا

 نمو ؛مهرد فصن بيطلا لبنس نمو ءمهرد نارفعزلا نمو مهرد

 لك عيمجلا حسي نأ دعب يهرد فصن يكطصنلا نمو .هلثم ءابدنهلا

 ىقلتو ؛ًاديج ًادش طيخم دشيو ةقرخلا يف لعجيو لخنيو ,ةذح ىلع دحاو

 الو اهيف يتلا ريقاقعلا ىوق لزنت ثيحب .بارشلا يف ةقرخلا سرمتو هيف

 «لسعلا رادقم هنع بهذي ىتح «قفرب ةنيل ران ىلع كيرحتلاب دهاعي لازيب

 هضعب هجازم لخادتي ىتح رهشأ ةثالث ةدم رخؤيو دربيو ردقلا عفريو

 .لمعتسي ذئنيحو ؛ضعبب

 تلكأ اذإف ؛حارقلا ءاملا نم نيتيقوأ ىلإ ةيقوأ هنم برشي ام رادقمو

 ةثالث رادقم بارشلا اذه نم برشاف ماعطلا نم كل تفصو ام رادقم

 كموي ىلاعت هللا نذإب تنمأ دقف كلذ تلعف اذإف ؛كماعط دعب حادقأ

 نم كلذ ربغو حايرلاو سرقنلاك «ةنمزملا ةدرابلا عاجوألا نم كتليلو

 ءاعملاو لاحطلاو دبكلا عاجوأ ضعبو ةدعملاو غامدلاو بصسلا عاجوأ

 امم فصنلا رادقم هنم برشيلف ,ءاملا ةرهش كلذ دعب تثدح نإف ءاشحألاو

 ,"هلبق برشي ناك

 ةمرحا ةبرشألا

 رمثطا ١

 نم عتبلاو «بيبزلا نم عيسقنلاو ,مركلا نم ريصعلا :ةسمح رمخلا

 نم ذختي ام هل فاضي دقو ءرمتلا نم ذيبنلاو ,ريعشلا نم زرملاو ءلسعلا

 5:55 ح 40 219 لئاسرلا كردتسم 1١ :ةيبهذلا ةلاسرلا -'



 رجعلا لولو ةحصلا تيت كد

 دسجلا يف هرثأ ىقبيو ,ةياغلل راضو عونمم روظحم كلذ لك ةةرذلاو ةطنحلا

 هللا دبع يبأ نعو .رمخلا ميرحتب الإ طق ًايبن هللا ثعب امو موسي نيعبرأ

 هئروت رمخلا نمدم نال اهداسفر اهلعفل رمخلا هللا مرح :لاق الإ

 باكترا ىلع رسجي نأ هلمحتو هتّورم مدهتو هرونب بهذتو شاعترالا

 همرح ىلع بثي نأ ركس اذإ نمؤي الو انزلا بوكرو ءامدلا كفسو مراحملا

 "رش لك حاتفم يهو ءرش لك الإ اهبراش ديزي الو ,كلذ لقعي ال وهو
 ."نئو دباعك رمخلا نمدمو :ْيَْي لقر

 هللا لوسر لاق ,روظحم وهف هريثك وأ هليلق ركسأ ءاوس ,ركسسم لك _؟
 :ةقا اضرلا نسحلا يبأ نعو ,””رمخ ركسم لكو مارح ركسمم لك يَ
 اهلمحو اهيبراش لوقع رييغت نمو السفلا نم اهيف امل رمخلا نم هللا مرح
 مارح هنأ ةبرشألا نم ركسم لك ىلع انيضف كلذب ...للا راكنإ ىلع مهايإ

 ."رمخلا ةبقاع نم يتأي ام اهتبقاع نم يتأي هنأل مرحم
 وه نايلغلاو ,هيف ريخ الف ىلغو هلاح نع ريغت اذإ بنعلا ريصع _"

 هسمت نأ نود نم هيف بالقنالا لوصحب وأ ءرانلاب نوكي نايلغلاو ءبلقلا

 رهف بلقنا وأ شن اذإ هنأ كالملاو ؛مايأ ةتس نم رثكأ كرت اذإ كسلذو رانسلا

 ههيف ريخ ال روظحم

 ح13 :؟عئارشلا للع -'

 ج 404 :ةيفاكلا -

 50/101 :ةيبيذهتلا ؟ح 4١8 3يلاكلا -_
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 4 ...... ةنسلا روهش يف برشلاو لكآلا

 ةئسلا روهش يف برشلاو لكألا
 ىتم .ةبيطلا ضرالا ةلزنمب دسجلا نأ :ةيبهذلا ةلاسرلا يف هاج

 صقني الو قرغتف ءاملا يف دادزت ال ثيح نم يقسلاو ةرامعلاب تدهرعت

 اهنع لفوغت نإو ءاهعرز اكزو اهعير رثكو اهترامع تماد ,شطعتف هنم

 ةيذغالا يف ريبدتلابو «ةلزنملا هذهب دسجلاف هبشعلا اهيف تبني مو تدسف

 :لاق نأ ىلإ هيف ةيفاعلا وكزتو حصيو حلصي ةبرشالاو

 :هلوأو نامزلا حور هنإف ؛عيبرلا لصف امأ

 نيلتو ,راهنلاو ليللا بيطي هيفو امري نوثالثو دحاو همايأ ددعو راذأ

 ءاذغلا نم هيف لمعتسيو ؛مدلا جيهيو ,مغلبلا ناطلسس بهذيو :ضرالا

 هليدعت دعب بارشلا برشبو ءتشربمينلا ضيبلاو موحللاو فيطللا

 «لهسملا برش هيف دمحيو ,ضماحلاو موثلاو لصبلا لكأ هيف ىفتيو ,ءاملاب

 .ةماجحلاو دصفلا هيف لمعتسيو

 كرحتيو ؛لصفلا جازم ىوقيو .راهنلا لوطي هيف ءاموي نوئالث ناسين

 امو :ةيوشملا لكأملا نم هيف لمعتسيو .ةيقرشلا حايرلا هيف بهتو مدلا

 ,مامحلا يف نهدلاب خيرمتلاو عامجلا جلاعيو .ديصلا موحلو ؛لخلاب هيف لمعي

 .بيطلاو نيحايرلا مشيو .قيرلا ىلع هاما برشي الو

 ؛عيبرلا لصف رخآ وهو ؛حايرلا هيف وفصتو .ًاموي نوثالثو دححاو رايأ

 ,رقبلا محو سوؤرلاك ةظيلغلا موحللاو .تاحولملا لكأ نع هيف يهن دسقو

 .ءاذغلا لبق ةضايرلا هيف هركيو ؛راهنلا لوأ مامحلا لوخد هيف عفنيو ,نيللاو



 رمعلا لوطو ةحصلا

 نامز لبقيو ؛مدلاو مغلبلا ناطلس هيف بهذي ءاموي نوثالث ناريزح

 مشو هنم راثكإلاو اد محللا لكأو ,بعتلا نع هيف يهنو .ءارفصلا ةرملا

 ,ءاقمحلا ةلقبو ءابدنهاك ةدرابلا لوقبلا لكأ هيف عفنيو .ربدعلاو كسملا

 لامعتساو :ةبطرلا ةهكافلاو .تشخريشلاو رايخلاو ءاثسقلاك رضنلا لكأو

 .جاجدلا رويطلا نمو ,عذجلاو ينثلا زعملا محل موحللا نمو ,تاضمحملا
 .يرطلا كمسلاو نابلألاو .جاردلاو ,”جرهيطلاو

 هيف لمعتسيو ايلا روغتو ,ةرارحلا ةدش هيف اموي نوئالثو دحاو زومت

 هيف رسكيو ؛ةبطرلا ةدرابلا ءايشألا هيف لكؤيو ,قيرلا ىلع درابلا ءاملا برش
 يف ركذ امك .مضهلا ةعيرسلا ةفيطللا ةيذغالا هيف لكؤسو «بارشلا جازم

 ةبيطلا ةبطرسلا ةدرابلا نيحايرلاو ''رونلا نم هيف لمعتسيو «ناريزح
 .ةحئارلا

 :ليللاب ماكزلا جيهيو ,مومسسلا دتشن هيف موي نوشالثو دحاو بآ

 نبللا برش هيف عفنيو بيطرتلاو ديربتلاب جازملا حاصيو ؛لامشلا بهتو

 نم مشيو ؛ةضايرلا نم لسقيو .لهسملاو عامجلا هيف بنتجيو ؛بئارلا
 .ةدرابلا نيحليرلا

 ,ءادوسلا ةرملا ناطلس ىوقيو .ءارها بيطي هيف نآموي نوثالث لوسيأ
 ةلدتعملا موحللا فائصأو ؛تاوالحلا لكأ هيف عفنيو ؛لهسملا برش حلصيو

 عممج) هاما رويط نم هردصلاو نطبلا ضيبأ ةبقرلاو نيلجرلا ليوط رضعأ رئاط :جوهيطلا ١-
 68ص ؟ج نيرحبلا

 .(9:0نص 7ج نيرحبلا عمجتل راهزالار درولا ةاهحتفو نوثلا ديدشتب رونلا ف



 - 0-0 ......... ةئسلا روهش يف برشلاو لكألا

 ,ءارشلا نم راثكإلاو .رقبلا محل هيف بنتجيو :نأضلا نم يلوحلاو ءادجلاك

 لكأ هيف بنتميو ؛جازملا لدتعملا بيطلا هيف لمعتسيو .مامحلا لوخدو

 .ءاثقلاو خيطبلا

 سفنتيو ,ةفلتخملا حايرلا بهت هيف موي نوثالثو دحاو لوألا نيرشتت

 «عامجللا هيف دمحيو :ءاودلا برشو دصفلا هيف بنتجيو ءابصلا حير هين

 ,ماعطلا دعب ةهكافلاو ,"” زملا نامرلاو .نيمسلا محللا لكأ هيف مفليو

 هيف دمحيو املا برش نم هيف للقيو ؛لباوتلاب موحللا لكأ هيف لمعتسيو

 ,ةضايرلا

 نع هيف ىهنيو ,يموملا رطملا ''عطقي هيف ءًاموي نوثالث رخآلا نيرشتت

 لك ةركب برشيو ؛عامجلاو مامحلا لوخد نم هيف للقيو ؛ليللاب ءاما برش

 عانعتلاو سفركلاك ةراحلا لرقبلا لكأ بئتجيو راح ءام ةعرج موي

 .ريجرخ او

 هيف دتشيو «فصارعلا هيف ىرقت موي نوشالثو دحاو لوألا نوناك
 ماعطلا لكأ نم هيف رذحيو ,رخآلا نيرشت يف هانركذ ام لك هيف عفنير هربلا

 ةرقلاب ةراحلا ةيذغالا يف لمعتسيو دصفلاو ةماجحلا هيف ىقتيو درابلا
 ,لعفلاو

 نأ يغبنيو ؛مغلبلا ةبلغ هيف ىوقي موي نوثالثو دحاو رخآلا نواك

 ءاشحألا هيف عفنيو ؛عامجلا هيف دمحيو ؛قيرلا ىلع راحلا هاملا هيف عرجتي

 .(”9ص ؛ج نيرحبلا عمجما ضفاحلاو ولحلا نيب :ءازلا ديدشتو ميما مضب زم نامر -'

 لوألا نوناك يف ام ةنيرقب ؛عقب: بارصلا نأ رهاظلاو اذك -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..........-..-....

 مامحلا لوخد هيف عفنيو ,ثاركلاو ريجرحلاو سفركلاك ةراحلا لوقبلا لكأ
 لكأو .ءاولجلا هيف رذحيو ,هبسان امو يريخلا نهدب خيرمتلاو ,راهنلا لوا

 .نيللاو ,يرطلا كمسلا

 ,راطمألا هيف رثكتو حايرلا هيف فلتخت اموي نورشسعو ةينامث طابش

 محو ؛موثلا لكأ هيف عفنيو دوعلا يف ءاملا هيف يرجيو هبشعلا هيسف رهظيو

 هيف دمحيو ةوالحلا لكأ نم للقيو ؛ةسسبايلا ةهكافلاو دويصلاو ءريطلا

 .ةضايرلاو ةكرحلاو عامجلا ةرثك

 دلو اعمتجا اذإ هلهأ هبرشي يذلا ذيبنلاو نيللاو _ لاق نأ ىلإ
 دعب حولمملا كمسلا لكأو ةحولمملا نامحللاو ,”صربلاو سرسقنلا

 ,”برحلاو نهبلا هنم ضرعي ؛ةماجحلاو دصفلا

 ,”جلافلا ثروي ءيرطلا كمسسلا لكأ دعب درابلا ءاملاب لاستغالاو
 ,نانسالاب بهذي ةوالحلا وأ راحلا ءيشلا بيقع درابلا ءاملا برشو

 دلبتو مهفلا ريحتو لقعلا رييغت ثروي .رقبلاو شحولا موحل نم راثكإلاو
 ,«نايسنلا ةرثكو ؛نهذلا

 عطق ثالث موي لك لكايلف ًاظناح نوككيو هنايسن لقي نأ دارأ نمو

 .مري لك يف هماعط عم لدركلاب غبطصيو ؛لسعلاب ىبرم ليبجنز

 .”7ص ةيبهذلا ةلاسرلا -'

 14ص ردصملا سفن -'

 51ص ردصملا سفن -"

 2« ص ةيبحذلا ةلاسرلا -_



 #4 ةئسلا روهش يف برشلاو لكألا

 ركسب تاجليله ثالث موي لك لوانتي .هلقع يف ديزي نأ دارأ نمو
 ."جولبأ 6

 هئاشع نم للقيلف .محللاو مسجلا فيفخ ًاحلاص نوكي نأ دارأ نمو
 ."ليللاب

 هلعب رغرغتي ىتح ًاولح لكأي الف ,هتاهو هانذأ طقست ال نأ دارأ نمو
 لحب

 .ربخ ةرسك دعب الإ اولح لكأي الف ؛هئانسأ دسفت ال نأ دارأ نمو

 ةركب موي لك لكايلف ههصقنيو هندب نم مغلبلا بهذي نأ دارأ نمر

 ,فاسنلا ةعجاضمو ؛مامحلا لوخد رثكيو ءفيرحلا شراوسلا نم ًائيش

 مغلبلا بهذي هنإف ءةيذغالا نم دراب لك بنتجيو ,سمشلا يف سولجلاو

 هقرحيو

 ًادراب بطر ًائيش موي لك لكايلف ءءارفصلا بل ئفطي نأ دارأ نمو

 ءبحي نم ىلإ رظنلا رثكيو ؛ةكرحلا لقيو هندب حوريو

 ىلع ةئيللا ناهدالاو ةنقحلاب هيلعف ,ةدرابلا حيرلاب بهذي نأ دارأ نمو

 مزليو دراب لك بنتجيو ,”نزبالا يف راحلا ءاملاب ديمكتلاب هيلعو دسملا

 "نيل راح لك

 .هئيفصن يف غلوب ركس يزجسلا ذينافلا وهو ناتسجولب ىلإ ةبسن جولبالا -'

 «نص ردصملا سفن -'
 .4* نص ردصملا سفن -"

 لجرلا هيف عقنتسي ءاملل رفصلا نم ذختب ,مامحلا يناوأ نم هلنإ :ءازلاو ةزمهما حتفب نزبألا -“

 .(00ص !؟ج برعلا ناسل) برعم

 5:06 450 :17 لئاسولا كرفتسم ,4؟:ةيبهذلا ةلاسرلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ...-..-..-

 ةمالسلاو موصلا

 يف عامجللاو برشلاو لكالا كرت ةرورض ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا
 لماك رهش ةدمل كلذو .سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم راهنلا
 ىرتو ؛رهش لك يف ةقرفتم مايأ ةثالث مث نمو :ةنس لك يف لاوتم لكشبو
 اهنلعأ كلذبر ,ماع لكشب ةمالسلاو ةحصلا نيبأت لاجم يف كلذ موزل
 .""اوحصت اوموص ؛:نأ ملاعلا لكل ةعصان ُويَي مالسإلا لوسر

 كرت ىنعمب :لكألا كرت وه سيلو لكالا نامز ليدبت وه كلذ ةقيقحو
 نم ءاسملا يف نيتيئاذغ نيتبجو لكأب كلذ نع ةضاعتسالاو راهنلا يف لكألا

 .ةميظع دئارف لمعلا اذهل نإف ,رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ
 ةروصب ندبلا ةزهجأل عفانلا شطعلاو عوجلا لمحت نم ءيسشث هبحاصيو

 :ليق دقف ,بلقلا ىتحو يلوبلا زاهجلار يمضحلا زاهجلا ًاصوصخو .ةماع
 كلتل ةصرف يطعت ةيلمعلا هذه نأ ظحالملا نإف ءبلقلا ماعط عوسجلا نإ
 ةلصاحلا رئاسخلا ميمرت نم اهيف نكمنت ةهاقن ةرود يف اهلخدتو ةزسهجالا

 ةحارلا نم ًاعون اهحنمت امك ,ةلماك ةئس ةدمل لصاوتملا لمعلا ءارج
 .اهتوقو اهتينب اهل ديعي يذلا رمالا مامجتسالاو

 :موصلا دئاوف امأو

 مغلبلا نيهذي ثالث :لاق :ةانقت نونمؤملا ريمأ نع .مغلبلاب بهذي ١
 ةحلاعم نأ مدقت دقو .""نآرقلا ةءارقو موصلاو كاوسلا :ظفحلا يف ندزيو

 .يننوارلل نابللا بل نع ,8/44ح 809 لئاسولا كردتسم 2
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 نا ... ةحصلاو موصلا

 دمجب هدومجو هدرببو دماج دراب وهف ؛ضارمألا ثلث ةجللعم ينعت دق مغلبلا

 .هنفلا هيلع نوكيو ءيش لك

 ؟ناطيشلا انم دعابي يذلا ام :ةانكا قداصلل ليق دقف ءناطيشلا دعبي _"

 ىمسي امب هناوعأو هدونج لمشي هقالطإب وهو ,”ههجو دوسي موصلا :لق

 .هلشف نع ةيانك ههجو ديوستو ؛امههباش امو سوريفلاو بوركملا
 ةكئالم هلل نإ :ربخلا يفف ةكلالملا ىمست امب ةعفانلا ىوقلا برقي _"

 مهنع نوطقسيو مهتحنجأب مهنوحسمي تامئاصلاو نيمئاصلاب نيلكوم

 نم لضفأ ةعفانلا تادوجوملاو ةريخلا ىرقلا بذج نأ انيب دقو ,"”مهبونذ

 .ناطيشلاك ةيداعملا ىوقلا داعب

 لجرلاب تلزن اذإ :ةفتكلا هللا دبع يبأ نع ءبلاصمملاو مالآلا فضخب _4

 ِربّصلأب أوُئيِعَتْسَأَو ) :لوقي لجو زع هللا نإف مصيلف ةديدشلاو ةلزانلا

 9 اصلا ميصلا يني 4 وصلو
 مكيلع بابشلا رشعم اي :ٌهُلي هللا لوسر لاق ,حاكنلا ةبغر فضخب _5

 ."هداجو هنإف مايصلاب مكيلعف هويعطتست مل نإف ءابلاب

 بلقلا ضارمأو ساوسولل عفان رهش لك نم مايأ ةثالث مايص _

 .”ردصلا رحوب نيهذي :لاق لدي هللا لوسر نإف ,ردصلاو

 ,ة'ح ٠١4 :رهشألا لئاضف -'

 .18075ح7390 3/لئاسولا -'

 1851ج 594 3/لئاسولا الح 3 :1يناكلا -"

 15006 144 3/لئاسولا حج 16 ؛؛يفاكلا -'

 75/54 57 :/لئاسولا ,١ح 44 :!يناكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا

 «نيسمح نيب ءاعبرأ هلضفأو .اموي مايأ ةرشع لك يف نوكي نأ لضنفالاو

 ثروي موصلاف .هسواسوو هلبالبو .هرغوو هبضغ وه ردصلا رحوو
 ضارمالا رثكأ نال .ةمالسلا ينعي وهو ,لبالبلا كلت نم ةحارلا ناسنإلا

 .ةيعقاو نوكت نأ نم رثكأو ةيسفن

 هنإف موصلاب كيلع :ةتكا نينمؤملا ريمأ نعف .ناسنإلا ظفحي موصلا 1

 ."”لهال ةنجو ندبلا ةاكز

 ىنعم لصأ نإف ,ندبلا ةاكز نكت هلوق هيلع لديو .ندبلا رهطي _8

 داسجألا ةاكزو ةاكز ءيش لكل ليكي للا لوسر نعو ؛ريهطتلا وه ةكزلا

 ,"'مايصلا

 :تايصوت

 نمضي ام لقأ ره روهشلا رئاس يف مايأ ةثالثو لصاوتم رهش مايص ١_
 هدسج ةلاح بسح كلذ نم رثكأ موصي نأ صخشلا ناكمإبو .ةمالسلا
 ةيلاوتم رهشأ ةثالث مايص كلذ نم لضفألا لعلو ءهتيذغتو هضارمأو

 رئاس يفو ,ناضمرو نابعشو بسجر رهسش يف كلذ نركي نأ لضسيو
 مايأو دايعألا ادع ةئسلا ةماع ىتحو لب اوي رطفيو موي موصي روهشلا

 .ءاروشاع مويو قيرشتلا

 رضي هموص ناك اذإ ضيرملل الو ؛موصلا رفاسملل حلصب ال _؟
 ناسنإلاو ءرهشلا يف يلاوتلا عطقيو رأ مايأ موصي نأ هناكمإبف ههضرمب

 .هلاح ملعأو هسفن بيبط

 7:1 يسرطلا يلامأ -'

 .ةاامح 14“ 3/لئاسوملا ح77 :4يناكلا +



 994 ........ ةحصلاو موصلا

 طبتري ام اذه ةرارحلا ديدشلا راحلا مويلا مايص ره مايصلا لضفأ _*

 .ةيلمعلا لئاسرلاو هقفلا بتك يف ةروكذم ىرخأ ليصافت كانهو ,ةمالسلاب



 رمعلا لوطو ةحصلا ...-.....

 يناوألا

 رابتعاب اهنم ةدافتسالا نع يهنلاو رمالا يف ةرات يناوالا يف مالكلا

 اهنع يهنلا يف ىرخأو ؛عفان وأ راض اهيف لكالاو يهطلا نإ لهو ءاهسنج
 ةدمل اهيف رمخلا عضو لجأل وأ ,رمفللك ةساجنلاو ةراذقلا اهتاقالم رابتعاب
 .ةليوط

 وه يلكلا كالملا نأ ةدراولا رابخالا عون نم دافتسللف :لوألا مسقلا امأ

 ةماس نكت ملام ةعونصملا فورظلا عاونأ يف برشلاو لكالا يف حامسلا

 ضيعبب مالسإلا ظنتحيو امك دولجلا ضعبك اهعبطب ةرذق وأ ةراض وأ

 اهتراذق نع انربخي وأ اهيف لكالا نع ىهنيو ةينآلا سنج يف تايرظنلا
 .اهيلإ ريشن

 بهذلا ةينأ ١_

 ايهن بهذلا ةينآ يف لكالا نع ير ةمئالاو ٌةيِؤَي ينلا ىهن دفف
 ةينآ يف لكأت ال :ةلئاقلا نيموصعملا نع ةدراولا رابخألا تددعت دقو .ًاديكأ
 ىئحو ؛بهذملا هانإلا لمعتسا نع رظحلا دعبي الو ؛:ةضفلار بهذلا
 .بهذلا ءامب يلطملا

 هنطب يف رجرمي امنإ :ةضفلاو بهذلا ةينآ يف براشلل ُةيْيَي ينلا لاقو
 .اهبصن ىلع تاياورلا يف رثكالاو رانلا عفرب ,”مدهج ران

 كردتسمو ,تاساجنلا باوبأ نم 58بغب ٠١87 :؟لئاسرلا رظناو ,4٠ج 119 :ةيوبنلا تازاجملا 5
 .تاساجنلا باوبأ نم [؟باب 847 :!لئاسولا



 لق
 نس يئاوألا

 ةضفلا ةينآ _'

 يهنلا درو دقو .ًاديكأ ًيهن اهيف برشلاو لكالا نع انيهت ىرخألا يهو
 ةضفلا صوصخ يف واو كانهو :بلاغلا يف ًاعم ةضفلاو بهذلا ةينآ نع

 ال :ةلنكلا هللا دبع يبأ نع ربتعملا ربخلا يف يور دقف ءةالتبا رثكأ اهنأ رابتعاب

 ."”ةضضفم ةينآ يف الو ةضف نم ةينآ يف لكأت

 «ضضفملا حدقلا يفو ةضفلا يف برشلا هرك هنأ :ةتيقا هنع ةقثوملا ينو

 ينعت ةهاركلاو ,”كلذك ةطشلاو ضضفم نهدم يف نهدي نأ كلذكو

 .ررضلا

 لدع ضضفملا حدقلا يف برشلا نم أدب دجي م نإف :رخآ لن يف دازو
 ."”ةضفلا عضوم نع

 نع حيحص :رخآ ربخ يفو .طقن ةمرحلا سيلو .ررضلا ةبآ هلك اذهو

 ؛ضضفملا حدقلا يف لجرلا برشي نأ سأب ال :للق ةغتقت هللا دبع يبا

 ."ةضفلا عضرم نع كمف لزعار

 نع اهنا هللا دبع وبأ لثس دقف :ةضف ةبض هيف يذلا حدقلا اماو

 دبع ابأ نأ يورو .”اهعزنيف ةضغلا هركي نأ الإ ,سأب ال :لاق هيف برشلا

 .هئانسأب حدق نم ةضفلا ةبض عزني وهو يؤر انتقل هللا

 .5جا100 3يفاكلا -'

 05ج 3010 73يفاكلا ,30ح همك :نساحغلا -'

 1171ج 357 :5يقفلا -"

 545حاول ؛ةبيذهتلا -“

 حج 887 :نساحللا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا
 ديدحلا ةينآ _'"

 نأ كش الو .هتاقالمب ديلا لسغُتو تاراذقلا نم دحاو ديدحلا نأ مدقت
 ال دق لزانملا يف ةيديدحلا بيبانالا ذلختا ىتح لب ,راض هيف برشلاو لكألا
 كلذ عيمج نم رطخأو ءاهامعتسا ٌلقو تادص اذإ ًاصوصخخ ررضلا نم ولخي
 .ةفزاجت نم مايألا هله هيلع زبخلا خبط ولخي الف هيلع وأ ديدحلاب خبطلا

 رفصلا ةينآ 5
 بوقعي نب فسوي نع يور دقف اهيف لكألا رضي ال دق رفصلا ةينآ

 نم حدقب يتأذ ًأءام ىقستساف رجحلا يف اتا هللا دبع يبأ عم تنك :لاق
 ,ساب ال :لاقف ,رفصلا يف برشلا هركي ريثك نب دابع نإ :لجر لاقف ءرفص
 !؟"”ةضف ما وه بهذأ هتلأس الأ :لجرلل لقو

 مكحلا سيسلو «يعرشسلا مكحلا نع ملكتت تسناك نإو ةياورلاو
 الو ًابهذ نكي ملام لك نأ يهو ,ةماع ةدعاق انيطعت دق اهنكلو ,يحصلا
 .هفالخ تبثي نأ الإ هيف رطخ الف ةضف

 ريغ حودمملا ةقثلا بوقعي نب سنوي خأ ره اهل يوارلا فسوي نككلو
 .لوهجم فسوي سفن نأ

 "اهب برشي ناك يوي هللا لوسر نأ يور دقف .فزخلا ةينآ
 نأ هبجعي ناك ُهيزَيَي هللا لوسر نال ةينآلا لضفاأ نم يه ريراوقلا ١_

 .”مكتينآ فظنا نم يه :لوقي ناكو اهيف برشي

 .ةلاح هناك :نساحلا “4

 5 :قالعألا مراكم -'
 :؟لئاسولا رظناو اح 50 :3يفاكلا :58ح 89 :؟نساغغا 3



 نب ... يناوألا

 ها نينمؤملا ريمأ لوقل عيمجلا نم لضفأ يهو ةيجاجزلا يناوالا -7
 .”مكجلجز قيقرب لالزلا ءاملا تبرشلو

 برشلا يناوأ

 نع يور دقف ؛حادقألاب برشلا وه فورعلاف ,يناوألاب برشلا امأ

 ؛ماشلا نم اهب ىتؤي يتلا ريراوقلا حادقأ يف برشي ناك هنأ ك2 يبنلا

 اذهو ؛"”مكتينآ فظنأ نم يه :لوقي ناكو اهيف برشي نأ هبجعي ناكو

 حدقلا ناك امهمف ؛ةيماشلل ةيصوصخ كانه سيلو ةفاظنسلا مسهملا نأ ينعي

 .يروفرفلاو ءرولبلا لثم كلذو ءلضفأ رهف ةحاسولل زربأو فظن

 نم لختت يتلا حادقالا يفو ,فزخلا يف برشي ناكُةيَِيَي هنا يورو

 ىنثت يأ اهئانتخا نع ىهنيو ةبرقلا يف برشيو ,”دولجلا اذكو .بشنلا
 :امهدحأ نيهجوت هنع يهن كلذ نإ :ليقو اهلخاد نم برشلاو اههارفأ

 نأ يناثلاو ,براشلا يف يف باسنتف ةيح وأ ةباد اهيف نوكت نأ فاخي هنأ

 برشلا نم عون لك لإ يهنلا معل ليلعتلا اذه قدص ولو اهنتني كلذ
 .ريبكلا ًاصوصخ هلملا هانإ ناتنإ ىلإ يدؤي

 .ئانتخا اهثدتخي الو يناوألاو برقلا ءاوفأ نم برشي ناك هلي يردد

 .اهنتني اهئانتخا نإ :لوقيو

 لح 140 :قردصلا يلامأ -'

 مح 141 :3يفاكلا .!تاح ها :؟نساحغلا -'

 .يناوآلاو ثاساجنلا باوبأ نم 44بهب 4.3 :!لئاسولا كردتسم رظناو 6 ةقالخالا مراكم -"



 رمعلا لوطر ةحصلا

 خبطلا يناوأ

 نم عنصت يتلا يناوألاو رودقلا اهلضفأ نأ رابخألا ضعب نم دافتسلاف

 املف :نومأملا ىلإ جرخ هنأ تكا اضرلا نع يور دقف ,روخصلاو راجحالا

 لخد املف _ لاق نأ ىلإ _ ءارمحلا ةيرقلا برق غلب روباسين نسم جرخ
 هب عقنا مهللا :لاقف ,رودقلا هنم تحنت يذلا لبجلا ىلإ دنتسا هابانس

 ,لبجلا نم رودق هل تحنف رمأ مث .هنم تحني اميفو هيف لعجي اميف كرابو

 ىدتهاذ معطلا ليلق لكالا فيفخ ناكو هيف الإ هلكآ ام خبطي ال :لستو

 "هيف هلاعد ةكرب ترهظو ؛مويلا كلذ نم هيلإ سانلا

 يتلا رخصلا رودقب خبطي ام الإ لكألا نم نقف مامإلا عانشما امو

 ءاهريغ يف خوبطملا يف ررض دوجو ىلع لديو الإ دابانس لبج نم لمعت
 اهب خبطلاب رمألا درو ىرخأ ءايسشأ كانهو ,ةيلضفالا درجم ىتح سيلو
 :ةيودألا ضعب خبط يف ًاصوصخ

 ,”فزحخ نم ءانإ يهو ؛ةيلربلا ١_

 ,ءريغ وأ ساحن نم ردق ةرجنطلا :ريجنطلا _"

 119 :18:80 اضرلا رابخأ نويع <'

 741 :ةةراحبلا 18/ :ةملالا بط -'

 365 :ةةراحبلا ,/7 :ةمئألا بط -"



 1 59 ...... رمعلا لوط لماوع

 رمعلا لوط لماوع
 كالم الو ددحم ءيش دوجو مدع نايعلاب دهاشملاو جراخلا يف دوجوملا

 الو نوتومي سانلا عيمج نأ كلذ نيب نم مّلسملاو هتومو ناسنإلا ةايبح نيعم

 ,هيف ددرتي وأ كلذ فالخ لمتحي نم دوجو نظأ الو دبألا ىلإ دحأ ىقبي

 نيتسلا نيب تومي مهرثكأو ةتوافتم سائلا رامعأ نأ كش الو

 ليلقلاو نيعستلاو نينامثلا نيبو نينامثلاو نيعبسلا نيبو نيعبسلاو

 .مايالا هله رثكأ وأ ةنس ةلام شيعي

 ةرشعلاو نيرشعلا لبقو نيسمخملاو نيتسلا لبق تومي نم كانهو

 هيف جلت ام دعب همأ نطب يف وأ هدّلوت ةعاس يف وأ ًالفط تومي نسم كانهو

 ةفطن نوكي امنيح حورلا هيف جلت ام لبقو رهشأ ةعبرأ رورم دعب يأ حورلا
 .كلذ نم لقأ وأ اهداقعنا نم ةعاس دعب ىتحر

 ةفرعم نم ةيدايتعالا فورظلا يف ناسنإلا نكمتي ال كلذ لك يفو

 بابسأ نم ببس يأبو تومي ةلاح يأ ينو ىقبي ىتم ىلإو هرمع رادقم

 .توملاب موكحماو باجمل ضيرملا لثم تالاحلا ضعب يف الإ ,توملا

 مدعو اهرارمتساو مهتايح رارقتساب نورعشي بلاغلا نأ ينعي كلذو

 ةايح نأ سائلا ناهذأ يف دلاخلاف ,ئراط ٌررط وأ ضراع ضورع الون توما

 لاوحألا لك يف دوجوم ةايحلل يضتقملاو ةرقتسم ناويحلا لك لب ءناسنإلا

 لظي عفارلا الولف ,رمعلا يف مكحتي يذلا وه عفارلاو عيال ىفقييو
 .ايح ناسنإلا

 رثؤي هريثأت نم عنملا وأ عفارلا نم زرحتلا نأب سانلا ةماع دقتعيو امك

 بابسأ لكو لتقلاو ضرملا بابسأ نم بنجتلا لواحيف ناسنإلا ءاقب يف



 رمعلا لوطو ةحصلا ...

 لخدي الو ءتوملا نم هذقنيل بيبطلا عجاري ضرم اذإو .اهفرعي يتلا توملا
 .كراعملا بنجتيو ةريطخ لخادم

 ددع ديازت كلذلو ضرملا وه هب توملا سانلا لمتحي ام رثكأ لعلو

 دقو ؛عيضف لكشب يبطلا نايكلا عستاو ءاودلا لامعتسا رشتناو ءابطألا

 يف ثوملا بابسأل ةلومعملا تايئاصحإلا داقتعالا كلذ ديدشت يف مهاس
 ةايح ىلع لوصحلل اغلاب امامتهإ بناجلا اذهب سانلا متها كلذلو ,جراخلا

 ,ةنمآ ةرقتسم

 الو ىصحت ال اهنأو هتايحب تايدوملاو هادعأ ناسنإلا فرع ول نكلو

 فيك .ةايحلا رارقتساب دقتعا امر نانئمطالا كلذ هدنع يقب امل ةرثك رّدقت

 ربتعي اهنم ريثكلاو فلالا ىلع فينت ناسنإلا بيصت يتلا ضارمالا نأو
 لثم اذكو .اهنم زرحتُي ىتح مات لكشب اهبابسأ فرعت الو هتايحل ًاديدهت
 ام لكو هلوح ام لك ىلإ ةناضإلاب «فيزنلاو ةيرسملا ضارمالاو ءابولا
 طوقسلاب هترلاطو مادطصالاب ةرايسلاك هكالهل ًاببس نوكي نأ نكمي كلتمي

 يلطصي يتلا رانلاو .لازلزلاب وأ ببس يأب هيلع اهفقس ضاضقناب هرادو
 هقنخت دق اهنم ةدعاصتملا ةماسلا تازاغلاو هقرحت دق مامطلا خبطيو اهب
 فسخت دق اهيلع يشمي يتلا ضرالاو ًامومسم نوكي هسفنتي يذلا ءاوهماو
 نوكي وأ هب قرشي دق ةايحلا لصأ وهو هبرشي يذلا ءاملا لثم ىتحو هب
 ةتكسلا ىلإ يدؤيو دقعني دق ندبلا ماوق وه يذلا مدلاو ًامومسم اثولم

 ةيلخ ىلإ لوحتتو لعفتت دق يتلا مسجلا ايالخ ىتحو .ةيغامدلا وأ ةيبلقلا
 .ةيناطرس



 1 ...... رمعلا لوط لماوع

 تييبتو املا يف قرغلاك ةفورعملا ىرمخألا بابسألا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ةحلسالاو مكاحلا شطبو ملاظلا ةرطسو نياعلا نيعو ءابقرلاو ءادعألا

 ءاهلهأي ندملا ديبت يتلا ةينيجوردهاو ةيرذلا لبانقلاو ةلاتقلا ةيوقلا

 ىتحر ةفراعتملا ريغو ؛ةفراعتملا ةحلسألاو ةيبوركملاو ةيواميكلا ةحلسالاو

 «بشخلاو ديدحلاب برضلاو ؛لبحلا وأ ديلاب قنخلاو رجنخلاو نيكسلا لثم

 .اهريغو ةعرصلاو ةمكللاو

 وأ رثب را ةرفح يف يدرتلاو قهاش نم طوقسلا كلذ ىلإ فاضيو

 تاناويحلا نم ةماسلاو اهعاونأب عابسلاو امسلا نم رجحب وأ ةقعاصسلاب

 ءاملا تاناويح ضعبو ؛بكانعلا ضععبو ةليترلاو برقعلاو ةيللك

 فحالسلاو هاملا بالك ضعب ىتحو توحلاو شرقلا ةكمسو حاسمتلاك

 ةبابذلاو ءايرالملا ضرمل ةلقانلا ةضوعبلا لثم ىتحو ,هكامسأ ضعبو هتاّيحو

 مظاعتتف كبيصت ةكوشلاو املا يف ةدوجوملا ايبيمالاو ؛ضارسالل ةلقانلا

 تومو ةتكسلا عويش دعب ًاصوصخخ رارقتسا الف .هكالف ًاببس ريصتو

 ةرتفلا نيب رهظي امم هلاثمأو زديألا ضرمو رويطلا ةزنولفأو ةاجفلا

 .ىرخألاو

 ال لجأ :لوألا ,ةثالث لاجآلا نإف تاياورلاو تايآلا نم دافتسملا امأو

 امئيأو ثدح ام هل ثدحو لمع ام لمع هلبق تومي الو ناسنإلا همدقتي

 م وأ ثداح هل ثدح لمع ام لمع ناسنإلا هنع رحتي ال لجأ :يناثلا ءناك

 يتلا ةعاسلا وهو هنع رخأتي الو همدقتي ال لجأ :ثلاثلا ؛ناك امئيأو ثدحي

 .يناثلاو لوألا نيلجالا نيب ام ناسنإلا اهيف تومي



 رمعلا لوطو ةحصلا .-...................

 "” ِثاَدَملا ماى لجأ آلؤَو ):لاعت هلوق لوآلا عونلا نمف
 اَمَو ) :لاعت هلوقو "' 4 ىبَست لجأ لإ ْمُكَرْخْوُيَو )ف :لاعت هلوقو
 ):لاعت هلوقو” 4 ًالْجَوُم ابنك هلل نأِإب لإ توُمَت نأ سفنل ناك

 هرادسسقم "4 ُْجَْيَب ب َىِضُقَل سم ٍلَجَأ لِ َكَبر نم تقَبَس همك اول

 .لدبتي الو لوحتي الو ريغتي ال وهو ,باتكلا يف تبثمو نيعمو روكذم
 :ىلاعت هلوق ناسنإلا هنع رحلتي ال يذلا لجالا ينعأ يناثلا عونلا نمو

 اذ لأ لَجَأَنِإ ) :لاعت هلوقر“ ب اَلَجأ هاج اَذإ اس هلآ َرْْوُي نأَو )
 رهيلظب نائل ُهّنآ دايو )'" 4« توُملعَت رك وأ ٌرْخوُي ال اج و

 وه اذهر"” + ىكنت لجأ لِ ْمهّرَخَوُي نكي وْبآَد ب انيَلع كت ام

 .لدبتي الو لوحتي الو ريغتي ال ًاضيأ وهو ؛يناثلا ىمسملا لجالا
 مدقتي الو ناسنإلا هنع رعلتب ال يذلا لجالا ينعأ ثلاثلا عونلا نمو

 ال ْرُهْلَجأ ءآَج اًَدِإَف ) :لاعت هلوق

 8+ :تربكنعلا -'
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 0 تسي رمعلا لوط لماوق

 ”ءاَس َنوٌرنَْسَي الف رهلَجأ هاج اَذإ "لَجَأ وم ٍلُكِل ) :لاعت هلوقو 0050

 :لاعت هلوقو ,"”4 َنوُرِخْفعْسي امو اَهّلجأ مَنِ قيل ام َنوُمِدفتَي الو

 7+ َنوُرحفسَي امو اَهلَجأ أ ْنِب قيس انج
 ؟ىمسمب سيل وأ ىمسم وه لهو ؛موتحنا لجالاب لجالا اذه ىمسيو

 ًاروتسم لظيو هللا دنع ىمسم وه امنإو دحال ىمسم ريغ هعبطب هنأ رهاظلاف

 ةليل ىلإ نوكي ام لك اهيف لزنأ ردقلا ةليل تناك اذإ ىتح قئالخلا نع
 هبتكو هناحبس هللا هلزنأ اذإف هلجأ غلب نم لجأ اهتلمج نمو ةمااقلا ردقلا

 وأ اهيف تومي يتلا ةليللا تغلب اذإف ,مربأ دق نوكي اهدنع تاوامسلا باتك
 هنال هعفدل لامتحا ىقبي كلذ عمو اماربإ مربأ دقف توملا كلمل يمس اهموي
 هدرب رمؤيف قدصتيف دبعلا حور ضبقب توملا كلمل كصلا عفدي هنأ ةرو

 ىله لحلاو

 ةليل دعب ىمسم ريصي امئإو ؛هعبط بسحب دحال ىمسم ريغ لجالا اذهف
 .هتليل توملا كلمل ىمسي ام دعب وأ ردقلا

 ىضتقمب ناسنإلا اهيف تومي يتلا ةعاسلا وه موتحما لجألا نأ ةجيتنلاو

 مهعطقو هماحرأ هتلصو هلامعأ ىلإ ةفاضإلاب امهنيب يأ يناثلاو لوألا هلجأ

 نيب هرمع ناك نمف هصقنيو رمعلا يف ديزي امم كلذ ريغو ؛هعنمو هتتدصو

 نمو نيعستتلا ىلإ ىقبي مهعطقي لو همحر لصو اذإ نيعستلاو نيتسسلا
 ةيقب اذكهو كلذ نيب تومي عطقو لصو نمو نيتسلا يف تام مهعطق
 .رمعلا يف ديزت يتلا رومألا

 :41ينوي -“

 © ةرجحلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ..

 هملع يف امل ىلاعتو هناحبس هللا ديب هرثكأو رمعلا لقا نيب ديدحتلاو

 اهريغو ةلصلاب ةدايزلا اذكو دبعلا ةحلصمو دسافملاو حلاصلاب قبسملا
 هلجأ نوكيف همحر لصيس هنبع نأ ملعي هنأ يأ :هناحبس هللا ملعب نوكت

 للعل عبات كلذ عيمج نأ ةقيقحلا ينو .همحر لصي ملول هنم دعبأ موتنا

 يف لخدتت ئراوطو عناومر طورشو ةيتاذ تاءاضتقاو ةيقيقح بابسأو
 .ًاقلطم ال تالاحلا ضعب يف ناسنإلا ديب اهضعب نوكي توملا ةلع ةيمامت

 هقزرلاو ضرملا لثم تولاف
 لجالا يف ىتح تابث دوجو مدع كلذ ىلع ًادئاز هب دقتعا يذلاو

 ضعبو لمعالا ضعب نإف ؛تاءانثتسا دوجو ىنعمب يناثلاو لوالا ىمسملا
 ضعب نإف ةدايزلا فرط يف اذكر ءناسنإلا رمع رتب ىلإ يدؤت تالاحلا
 لب «توملا يف لجأ نمؤملل نوكي ال لب هتاليزو هيطمت ىلإ يدؤت لامعألا
 هيلإ هضبق هنيد راوب هيف امب يتأيس هنأ هنم ملع اذإف ,ءاقبلا بحأ ام هللا هيقبي
 .ًاهركم ىلاعت

 ىتح لاكشإ مزلي الو ,ةلهس هب ةثادإلاو ءادبلاب هاقتعالا دعب ةيلمعلاو

 َتوُئِدْفْعْشَي الو ٌةَعاَس َنوُرِجَأَتسَي ال ُهّلَجَأ هج اًذِإَف ) :ىلاعت هلوق عم

 دقف نمؤملا امو تام نم قح يفو نينمؤملا ريغ نح يف مالكلا اذه نال«
 نيب امك ًالجأ هل هللا لعجيال

 ال مهلجأ ءاج اذإ هنأو موتحنا لجالاو لجالا نم مهفأ ينأ ةجيستلاو

 ءيش كانه سيلو ,ةلاحمال ناسنإلا توم وه ءنورحاتسي الو نومدقتسي

 نيح لك يف ىلاعتو هناحبس هلل ىقبي رايخلا نإف كلذ ريغ يعطق الو دنحم

 54 ذفارعألا -'



 .... رمعلا لوط لماوع

 ةملظلاو كولملا ضعب لجأ ركذي ىلاعتو هلاحبس هللا نأ يتايسو .نامزو
 لمعل ماظلا كلذ لجأ يف هلا سني مث كلذب يبنلا ءرخيو ءاينألا ضعبل

 ىقلي هنأ ىتحو هليصافت يتاتس امك دلو وأ لفط لجال وأ ءاعد وأ هلمعي
 ..هدرب رمؤيف قدصتيف دبعلا حور ضبقب توملا كلم كصلاب

 :تاياورلاو تايآلا هيلع لدت رخآلا وهف سانلا رمع فالتخا امأو

 رثقلا ٍلذزأ لإ ري نم مُكديز عي نم مُكعبيَو ) :ىلاعت لق

 "” « ريق ٌصيِلَع هلل نإ انَس مع َدَْبَمَلعَي ال كِل ٍرُمعْلا لأ لإ دري نْ
 هلقع ناك اذإف ؛هملعو هلقع وه كالملاو رمعلا لذرأ ديدحت يف اوفلتخا دقو

 هتايح يف همّلعت ام يسن اذإو ””رمعلا لذرأ وهف نينس عبسم نسبا لقع

 نأ :يورو ,رمعلا لذرأ رهف ائيش ملعي ال هناكف ةيلوفطلا لاح ىلإ عجرو
 كالملاو ,نوعبسو سمح :ليقو .ةنس نوعست :ليقو ؛'' ةئس ةلام رمعلا لذرأ

 ,ملعلاو لقعلا وه

 دقف ؛نيتسلاو نيعبسلا نيب انلق امك وه سانلا رمع يف بلاغلا امأو

 ,”ةيانملا كرتعم نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب امه :لاق يَ هلا لوسر نأ يور

 اهرخآو اهمدقو اهرصقو املاطأف لاجآلا قلحخو :ةتتللا نينمؤملا ريصأ لاق

 . اهيابسأ توملاب لصوو

 :لحتلا-' 7١
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 رمعلا لوطو ةحصلا 0..-..........-...........

 رمعلا ةفرعم امأو

 لاق ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح ىضتقمب هرمع رادقم لهجي ناسنإلا

 رتسلا اذه يف نمكيو .”مكنع اهرتس أرامعأ مكل رّدقو :ةغتقلا يلع مامإلا

 ناك ولو ,شيعلا يف انهتي مل ًاريصق ناكف هرمع ملع اذإ ناسنإلا نآل .ةمكح

 .رمعلا رخآ ةبوتلا ىلع ًادامتعا فحجأو ىفطل ًاليوط

 هملع ناسنإلا نع رتس ام لّضفم اي نآلا لمأت :ةغنقف قداصلا مامإلا لاق

 شيعلاب انهتي مل رمعلا ربصق ناكو هرمع رادقم فرع ول هنإف هتايح ةدم نم
 ىنف دق نم ةلزيمب نوكي ناك لب .هفرع دق تقول هعقوتو توملا بقرت عم

 فوخر هلام ءانف نم لجولاو رقفلا رعشتسا دقن كنفلا براق وأ هلام

 لخخدي امم مظعأ رمعلا ءانف نم ناسنإلا ىلع لخدي يذلا نأ ىلع ,رقفلا
 ىلإ نكسيف هنم فلختسي نأ لمأي هلام لقي نم نأل ؛لاملا ءانف نم هيلع

 هرمعلا ليوط ناك نإو .سأيلا هيلع مكحتسا رمعلا هانفب نقيأ نمو ؛كسلذ

 هنأ ىلع لمعو يصاعملاو تاذللا يف كمهناو هاقبلاب قثو كلذ فرع مث

 هللا هاضري ال بهذم اذهو هرمع رخآ يف بوتي مث هترهش كلذ نم غلبي

 ,”هلبقي الو هدابع نم

 رادقمب نيمجنملا ضعب ةفرعم اهنم دافتسي يتلا رابخألا ضسعب كانهو
 ءيش دوجو ىلع لدي امم ,يعقاوو حيحص لصأ ملعلا اذه نأو سانلا رمع

 اذهو عقاولا حول يف عيطلابو .ءامسلا ةحفص يف هورقم ددحم رمعو نيعم

 .لدبتيو ريغتي يذلا وه

 19411 ةغالبلا جهن -'
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 نيت“ 55 .... رمعلا لوط لماوع

 بتك مجنملا نأ القا رفعج نب ىسوم ىلإ قحسإ نب ةلقصسم بتك
 ,هسفن ىلع فاحنو تقولا كلذ براق دقو ؛اناقو هرمع تّقوو هاليم

 مايصلا نم هيلع ردقي امي هرمأي نأ رفعج نب يلع ىلإ قا بتكف

 دقلف ؛لاقو هللا هعفني نأ اوجرنف اهيف ريخلا رشنيو همحر لصيو ...ةالصلاو

 مجنملا لوق لطبيو هرمع يف هللا ديزي نأ وجرأ انأو فصأ ام هرمأ ينءاس

 "هب دمحلاو بيغلا ىلع هعلطأ اميف

 ةقلق وأ ةرقتسم ةايحلا

 سفن نإ لب «ناسنإلا ةايحل نابث الو ًارارقتسا رابخألا ضرفت ال اساسأ
 هل ءاقب ال امل ءاجرإو ريخأت درجم وه امنإو ,رارمتسالا مدع ينعي لجالا

 دقف هلجأ نم أدغ ٌدع نم :لوقي هيلي لوسرلا ناك كلذلو .هعبط بسحب

 "توما ةبحص ءاسأ

 كسفن ثدحت الف تحبصأ اذإ :مهضعبل لاق يبي نا لوسر نأ يورو

 ينذلاو :لاق َُِي هنأ ىتح ,حابصلاب كسفن ثدحت الف تيسما اذإو ءءاسلاب

 بقي ىتح نايقتلي ال يارفش نأ تننظ الإ يانيع تفرط ام هديب يسفن

 تمقل الو ؛ضبقأ ىتح هعضاو ينأ تننظف يفرط تسعفر الو ؛يحور هللا

 متنك نإ مدآ ينباي :لاق مث ءاهب صغأ ىتح اهغيسأ ال ينأ تنسظ الإ ةمقل

 تال نودعوت امنإ هديب يسفن ينلاوف ؛ىتوملا نم مكسفنأ اوّدعف نولقعت

 .7نيزجعمب متنا امو

 549 :ةهلا رفعج نب يلع لئاسم -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 نع رابخإ وه وأ :مهتليغتو دابعلا راظنأ يف لمالل ريصقت اذه نإ لهف

 وتآ لك نأ ءاضف يف لخخاد كلذ نأ وأ .اهقلقو ناسنإلا ةايح رارقتسا مدع

 «بيرق
 ضارمالاو للعلا ريثك ناك اننا حون يبنلا نأ لقني هنأ فيرظلاو

 اذه ىلع يقبو .'” حبصأ ال لاق ىسمأ اذإو يسمأ ال لان حبصأ اذإ ناكف
 .اماع ةئامسمو نيفلا لاحلا

 ضرملا لثمب سانلا توم نع ربعي دوهشم عقاو مامأ ىقبن نحن يلاتلابو
 ترمي نم لك نأ دجنو ءاوتامامل كلذ الول مهنأو مادطصالاو لتقلاو

 دوجوو ءاقبلل ءاضتقالا دوجو ينعي كلذ لك .هتوم ببس نع سانلا لءاستي
 رابخألا ينعأ رابخألا نم ريثك نم كلذ دافتسيو ,رارمتساو رارقتسا عون
 ءامسلا نم لزني امث ذوعتلا ىلع ةلادلا رابخألاو توملا بابسأ ركذت يتلا

 الر عفاورلاو عناوملا يف اهعيمج لخدت يتلاو توملا ىلإ يدؤت يتلا روسألاو
 ,اقبلا ءاضتقا عفدت

 كلت نيبو تاياورلا نم فئاوطلا هذه نيب لباقتلا لصحي كلذبو
 نوطبتعي اوناك سانلا نأ نم درو امب ةئيؤملا ,ةروهشملا ةفورعملا رابسخألا

 ترمير طقسي ماسلا حيحصلا لجرلا ناكف ةلع نودب نوتومي يأ ًاطابتعا

 اهب فرعي ةلع توملل لعجي نأ هبر ميهاربإ اعدف ضرمو ببس نودب
 ,” هدعب ءادلا لزنأ مث,ماسريلاوهو موملا لجوزع هللا لزنافءباصملا يلسيو
 .ضارمالا باتك يف كلذ انركذ امك

 449 :قالخألا مراكم -'
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 ني 57 ... رمعلا لوط لماوع

 مدع نيب مزالت دجوي لهو دجوي ال وأ رارقتسا دجوي له يئاتلابو

 ؛مزالتلا دجوي ال وأ ,ناسنإلا ةايح رارقتسإ مدع نيبو لمألا لوط ةحص

 دوجو نم مغرلا ىلع تاومألا نم سفنلا دعو لمألا رصق مزليو

 دوجو مدعو ءاضتقالا دوجرب مزتلن وأ ؟ءاقبلل ءاضتقالاو رارقتسالا

 زرحتلا ناكمإ مدعو اهئاصحإ مدعو عناوملاو عفاورلا ةرثك لجأل رارقتسالا

 «بلاغلا يف يضتقملا بلغت ةريثك عناوملاو دوجوم هاقبلل ءاضنتالاف ءاهنع

 تايئاصحإلا نأ ريغ :ةقلق ناسنإلا ةايح نوكتو رارقتسالا مدعني هعمو

 اذإ ًاصوصخت هاقبلاب نظلا ثروي نيعبسلاو نيتسلا ىلإ سانلا بلغأ ءاقبو
 وأ ءاقبلاب نانئمطالا وه هنع يهنملا نركي اهدنعو .ءاقبلا بح هيلإ ملف

 ,طقف نيقيلا

 نظ اهدعب ىقبي الو نيعبسلاو نيتسلا ىلإ عفنت ةيلاصحإلا كلت نإ مث

 تابثإ يف عفنت ال يهف هاقبلا مدعب نظلا ىلإ نظلا اذه بالقنال ءاقبلاب

 .رارقتسالا تبثت الو ؛ماودلا ىلع يضنقملا دوجو

 لإ لودعلا .ثحبلا اذه بناوج يف ضوخلاو نمعتلا نم مهالا لعلو
 ,همدعو ءاقبلا يف فعضلاو ةرقلا طاقث

 فعضلاو ةوقلا طاقن

 اهعم نكمي ال ةقلق اهنأو ناسنإلا ةليح رارقتسا مدع ىلإ انلصوت امدعب

 بسح صقنتو ديزت ةرمتسم فواحم دوجو يلاتلابو «ءاقبلاب نانئمطالا

 عمو هيف شيعي يذلا دلبلاو نطولا طئارش وأ صخشلا لاوحاو فورظلا
 ةلاح اهنأو ناسنإلا ريصمو توم ا دعب امو توملا ةقيقح لهج ىلإ تافتنالا
 ةدشو علطملا لوهو هلاح اهعم ناسنإلا ملعي ال ناحتمالا ةجيتن ذخأ ةلاحك



 رمعلا لوطو ةحصلا ........... خو

 هنثنو ندبلا خسفت نم هدهاشنو هفرعن ام حبقو .هناحبس هللا ىلع لابقإلا

 مهرايدو مهرود ةشحوو تاومالا رظانم حبقو رخنملا نم هاملا تائب جورخو
 ًاريبك نويلملاب دحاو لب فلألاب دحاو لامتحا لمجي هلاثمأو كلذ لك

 .ةياغلل

 بعصيف انترخآ انبرخو ايندلا هذه انرمع اننأ كلذ نس عضفالاو

 لك نأ ةعاشب دشأو ,بارخلا راد ىلإ نارمعلا نم لقتنالا ين ريكفتلا

 اذإ يزخلا هبيصيس هنأو اياطخلاو بونذلا نم لمع اذلم ًاديج ملعي ناسنإ

 .هناحبس هللا هجو ىلإ رظنلا هنكمي فيك اهدنع هلامعأ تضرع

 انم ةلواحم اهنكلو ,لاح لك يف تمزل نإو ةظعوملا كلذ نم ديرن الو
 قنهتلا اهبقعي دق يتلا ءاقبلل ةرقلا طاقن نم هضرعنس ام ةيمهأ ديدشتل

 ال يك هلجأ رمعلا ربصق ىلع ىفخأ امل عراشلل ًابولطم ادب يذلا شيعلاب

 لبقتسم يف ايهتيل ةصرفلا هل حنست يكو رم امك ردكتيو شيعلاب صغنتي
 ةرقلا طاقن نع لاؤسلا دكأتي كلذبو .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلل هرمع
 .لجالا يف ئسنيو رمعلا يف ديزي امو

 مسقلاو رشبلا ةماعل لوألا مسقلا :نيمسق ىلع يهف ةرقلا طاقن امأ

 .نمؤملا صخي يناثلا

 :رومأ وهف لوألا مسقلا امأ

 لجالا ١

 امهمو لمع امهم هقبسي الو همدقتي ال ًالجأ ناسنإ لكل نأ ًاقباس انيب
 وهف .دنهت امهمو هباصأو ضراوعلا نم هل ضرع امهمو هبهذمو هنيد ناك

 .كرتعمو ٍداو لك يف ضرخلا ىلع هؤَرجِيو فوخلا ناسنإلا نع عفدي



 .... رمعلا لوط لماوع

 هناحبس نأو «تيقوتلاو ليجأتلا اذه يف ةمكحلا ةفرعم اننكمي الو

 مزتلا اذالو ىمس اذامو .اتقوو ألجأ ناويح وأ ناسنإ لكل لعج اذامل ىلاعتو

 اَلوْلَو » ةهدعب لوقي مث ةملكلا كلتب ملكتو مازتلالا كلذب هسفن ىلع

 كبَر نم ْتْفَبَس ٌةَمِلك اَلْوَلَو ) :لوقيو" 4 ِثاَدَعْلأ مآل ىََسُت ”لْجَأ
 ةملكلا كلت اذللو ةيمستلا كلت اذلملف "4 ْمُئْيَب َِضْقْل ىسم لجأ لإ

 ناحتمالا ءاضف يف ةلخادلا رارسألا نم اذه ؟ددملاو اهدعب ربصلا االملو

 .انلوقع هكردت ال ام كلذ ريغو ةفارلاو ةمحرلاو ةبحلا وأ ةجحلا مامتإو

 .نانئمطالا ةلاح داجبإ لجأ نم هيلع ةلدألا ريثكتو كلذ تابثإ مهلاو

 لمعيو كلذ رركي ناك هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريصأ نأ اوركذ دقف

 .ةبيرغو ةبيجع ًالامعأ .هساسأ ىلع

 نيب يضقي للام طئاح ىلإ سلج هنأ :غيتتا قداصلا نع يور هنأ اهنم

 ريمأ لاقف دوعم هنإف طئاحلا اذه تحت دعقت ال :مهضعب لاقف سائلا

 :لاق :طئاحلا طقس ماق املف 'هلجأ ءرما سرح :هيلع هللا تاولص نينسؤملا

 سانلا ناك اذإر«"'نيقيلا اذه ,ههابشأو اذه لعفي ةقنكلا نينمؤملا ريمأ ناكو

 ."زرح لجالاب ىفك :ةتكن يدمؤملاريمأ لاق دقف ظفحلل زارحألا نولمعتسي
 «كسرح الأ هل ليقف «هلادعأ ةرثك عم سرح نينمؤملا ريصأل نكي مو

 "لجأ ءرما لك سرح :لاق

 87 ؛توبكتعلا -'

 .14 :ىروشلا -*

 .ميدقلا دوعملاو 504 :قودصلا خيشلل ديحوتلا 1

 514 :لرقعلا فحت -'

 مب ةقودصلا خيشلل ديحوتلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا 0... 525200

 نأ ىشخن انإف .نينمؤملا ريمأ اي سرتحا :اموي هباحصأ نم لجر هل لاقو

 ,هنيد ىلع نومأم ريغ هنإ كاذ تلق نئل :ةيكا لاقف ,نوعلملا اذه كلاتغي

 ىفك نكلو ؛نيدتهملا ةمئالا ىلع نيجراخلا نعلاو نيطساقلا ىقشال هناو

 راشأو اذه نم هذه بضخف اهاقشأ ثعبنا يلجأ ناح اذإ ..ًاسراح لجالاب

 .”بوذكم ريغ ًادعرو دوهعم ًادهع _ هسأرو هتيحل ىلإ
 اهتحيبص يف برض يتلا ةليللا يف رهس يكل هنأ اولقن دقف ناك اذكهو

 ٌدايلق ىشمف :ةالصلاب هنذؤم ءاجف ,تحبصأ دق ول لوتقم ينإ :لاقف
 ٌرفم ال :لاقف ؛سانلاب يلصي ةدعج رم نينمؤملا ريمأ اي :بنسيز هتنبا تسلاقف

 ."”جرخ مث ؛لجالا نم
 هللا نم ةنج _"

 ةّنج هللا نم يلع نإو :ةليغلا نم فّرخ امل نتا نينمؤملا ريمأ مالك نمو

 مهسلا شيطي ال لئنيحف ينتملسأو ينع تجرفنا يموي ءاج اذإف ؛ةنيصمح
 اذإ يتلاو .ةعينملا ةنيصحلاو ,عردلاو سرتلا وه ةنسجلاو ,”ملكلا ارييالو
 سرتلا كلذ لاز لجالا هاج اذإف فرحنا يأ شاط ءالبسلا مه اهباصأ

 يف مالكلا ىقبيو ؛حرجلا يأ ملكلا كلذ أريي الو هحرجو مهسسلا باصأو
 .يلاتلا رمألا وه نوكي دقف سرتلا كلذ ةقيقح

 ةكئالملا_'"

 ليبس يفاهامعا بصت يتلا ةينوكلا ةريخلا ىوسقلا يه ةكئالملا

 سوربفلاو بوركلاك اهلاثمأو نيطايشلا لباقم ظفحلاو ريخلاو نارمعلا

 50 :قودصلا خيشلل ديحوتلا -'

 36 :يضرلا فيرشلل ةمئالا صئاصخ -'

 95ج 141 :ةراحبلا 1١8:1 ةغالبلا جه



 ببسي. عقلا لوقت لماوع

 لهأ نع ةدراولا رابخألاو .كالهلاو داسفإلا ليبس يف اهامعا بصتت يتلا

 ..كلف مهالول ناسنإ لك عم ةظفحو ةكئالم دوجوب انملعت تيبلا

 ةظفح ةكئالم هعمو الإ سائلا نم دحأ سيل :ةتلا نينمؤملا ريمأ لاق

 ناح اذإف ىوس هبيصي وأ طئاح هيلع عقي وأ رثب يف ىدرتي نأ نم هنوظفحي

 ."هبيصي ام نيبو هنيب اوّل هلجأ

 الو نولقعي ال نيذلا لفطألل ةبسنلاب اصوصخ ةدرهشم كلذ راشآو

 مهددهتت يتلا رطاخملا كلت لك نم مهتاجن نوكتف ءايشألا رطخ نوفرعي

 .ةظفحلا ةكئالملا كلت لعفب

 هللا نم ةظفح هعمو الإ سانلا نم دحأ سيل :لقالكا هنأ رخخآ لقنيو

 ءاج اذإف ,عبس هبيصي الو طئاح هيلع عقي الو رثب يف ىدرتي ال نأ هنوظفحي

 ."”هلجا نيبو هنيب اولخ هلجأ
 سانلا عيمج لمشي ًاماع «سانلا نم دحأ سيل» ذا هلوق لاز امو

 .رئاكلاو نمؤملا
 نإ :الفقلا لاق نيكلمب ةظفحلا ددحيو كلذ دكؤي اا هنع ثلاث ربسخ ينو

 لجألا نإو .هنيبو هنيب الخ ردقلا ءاج اذإف .هناظفحي نيكلم ناسنإ لك عم
 .7ةئيصح ةنج

 ةديعل هئاحبس هللا بح _

 هتاقرلخم بحي ىلاعتو هناحبم هللا نأ رابخألا نم ريثك نم دافتسي

 هكرش وأ هرفكو هدوحج نم مغرلا ىلع ناسنإلا تاقولخملا مركأ ًاصوصسخ

 .54 :قودصلا خيشلل ديحوتلا -'

 154 :لوقعلا فحت -'

 .401خ 47 اةغالبلا جهن -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 يللا حون نافوط اياحض ىلع هفسأت دجن نحنف هقلخ يذلا هبر هئايسنو

 َنيريكلا َنِب ضزألا لَعْرْذَت ال تر ودنا قت ءاعد رثأ ىلع ماج

 ,”« اًراَفَك اًرجاَف الإ اودي اَلَو كداب أوُلُِي ُهْرْدَت نإ كن ايد

 ماظعلا ىأر املف ,ةئيفسلا نم هعم ناك نمو جرخ ًاحون يبنلا نأ يور دسقف

 راثآ اذها :هيلإ هللا ىحوأف .هنزح دتشاو هلاه ءاملا كلذ نسم تقرفت دف

 .":أدبأ دعب نافوطلاب يقلخ بذعأ ال يسفن ىلع تيلآ ينإ امأ .كتوعد
 هئاحبس هللا هلسرأ يذلا كلملا ةصق يهر .ةلالد رثكأ ةياور كانهو

 ذخأ مث اهنمث نم ىلغاب اهعنص يتلا رارجلا ءايبنالا دحأ نم يرتشيل

 لق اهرسكت مل لاقو يبلا كلذ هيلع ضرتعاف ىرخأ دعب ةدححاو اهرسكي
 ينيب اهتعنص ينئأ يننزحي هيَ ينلا كلذ لاقف اهنمث تضبق دق كنرحي امو
 .لاعتو هناحبس هللا عئانص مهو سانلا كالهب وعدت فيك هل لاقف

 نمؤملا صحت يتلا ةوقلا طاقن :يناثلا مسقلا

 ةلماشلا ةراملا طاقنلا ىلإ ةفاضإلاب نينمؤملا صسخت طاقئلا ضعب كانه

 :يتالاك يهو ةغلاب ةيمهأب عتمتت _ رشبلا ةماعل

 نمؤملا ةءاسمل هللا ةهارك ١_

 نيقيلاو عطقلا لصحي ثيحب ةرتارتم نومضملا اذهب تاياورلا تلاز ال
 :لاعتو هناحبس هللا لاق :ُةيتَي هللا لوسر لاق ديدرتلا ظفلب اهرثكأو ,كلذب

 هال جرب 4

 ؟؟:ةيصرلا تايثإ -'



 ... رمعلا لوط لماوع

 هركأ انأو توما هركي نمؤم توم يف يددرتك هلعاف انأ ءيش ين تددرت ام

 ٠88 ةمئالاو لِي ينلا نع ةددعتم قرطب كلذ ائيور ."هتءاسم

 ددرتي له ىلاعتو هئاحبس هللا نأ اهنم تالؤاستلا ضعب حرط نكميو

 امك فساتيو بضغن امك بضغي له ىلاعتو هناحبس هللا نإف ًالوصأو

 نإ :ليق ؟ىجرتن امك ىجرتيو ىنمتن امك ىنمتيو ددرتن امك ددرتيو فسأتن

 هللا ىلاعت ءاهنع هزنم ىلاعتو هناحبس هللا نأو ,تاليحتسملا نم كلذ عيمج

 .امهنع هزنم وهو ,زجعلاو لهجلل ةمزالم اهنال .ًاريبك ًاولع

 ةيانك هنأ :اهوأ تالامتحا هيف ؟يددرتك تددرت ام :ىلاعت هلوق ىنعم امف

 ءيشل سيل هنأو نمؤملا ردق ةدايز نع ريبعتو نمؤملا هدبعل هللا بح نع

 .هتمرحو نمؤملا ردقك ةمرح الو ردق ىلاعتو هئاحبس هللا دنع

 ام ددرتلا يلع زاج ول هنأ ريدقتلاو مالكلا يف رامضإ دوجو ؛هينا

 .نمؤملا ةافو يف يددرتك هيش يف تددرت
 هرشبيو راضتحالا دنع هدبعل ةماركلاو فطللا هراهظإ وه :هئلاثو

 .توم ا ةهارك هنع لوزتو ىضري ىتح ءاهنم هناكم هيريو ةنجلاب
 لمعي لمعلا ماقم يف هنأ ىلإ ةفاضإلاب دوجوم كلذ عيمج نأ حيحصلاو

 لك لثم كلذ يف رعأتيو هحور ضبق نع مجحيو فقوتي يأ ددرتملا لمع
 .لجالا يف ةئيسنلا ينعي د.رتم

 هحور ضبقب مهرمأي ثيح ةكئالملا ديدرت وه ديدرتلا نوكي نأ لمتحيو

 .مهفرصي مث

 .راضتحالا باوبأ نم 41 باب 244 71 لئاسولا ,19 مه ءلح 701 صو ,)ح 147:1 يناكلا -



 نأو هدرتل لاحلا اذه يف ناسنإلا ناك ول هنأو ةينأشلا ةدارإ لمتحيو امك

 هللا نأ نع درو ام لثم ناسنإلا ناكم هسفن لمجي ىلاعتو هناحبس هللا

 «يندعت ملف تضرم يدبع :هل لوقيف نينمؤملا ضعب بتاعي ىلاعتو هناحبس
 ملف نالف يدبع ضرم :لوقيف ؟نيلاعلا بر تنأو ضرمت فيك :لوقيف

 ." هدنع ينتدجول هتدع ولو هدعت

 كرثلل عفادو لعفلل عفاد كانه ناك اذإ لصحي ديدرتلا نأ مولعملا نمو

 ىلاعتو هناحبس هللا ةهاركو .نمؤملا ةهارك ينعأ كرتلا عفاد ركذي راملا ربخلاو

 يذلا ءيشلا قيقحت دعت يهف «ثحبلا هل انونع يذلا وهو ؛نمؤملا ةءاسمل
 قءاسم هتتامإ نوكتف ءوس نمؤملا دنع توملا نأ ينعي ,ةءاسم نمؤملا ههركي

 .هل عفادلاو كرتلل ببسلا وهو

 يبنلا نع يور ام اهنم .ىرخأ رابخأ يف روكذم وهف لعفلا عفاد امأو
 يف يددرتك هلعاف انأ ءيش يف تددرت ام :لجوزسع هللا لوقي :لاق هنأ ُيَي

 لمجت يهف ,"هنع هفرصاف توملا هركيف ءاقل بحأ ينإ نمؤملا يدبع
 .هانعم ناك اّيأ نمؤملا ىلاعت هئاقل بح ره نمؤملا ةتامإ ينعأ ءلعفلل يعادلا

 هللا لاق لق لجوزع هللا نع ليئربج نسع يدي هنع ىرسخأ ةياور يفو
 انأ ءيش يف تددرت امو ةبراحماب ينزراب دقن ًايلو يل ناهأ نم :ىلاعتو كرابت
 دبالو هتءاسم هركأو ثوملا هركي نمؤملا سفن ضبق يف تددرتام لثم هلعاف

 ,ةيدباللا وه _ توملا ينعأ _ لعفلل ببسلاو عفادلا لعجت يهف ,7دنم هلا

 50192.75 5 لئاسولا ,547 71 يسوطلا يلامأ 2

 377 ةليعس نب نيسحل نمؤملا بانك ,١ح 7101 :”يلاكلا م
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 ا تست. رمعلا لوط لماوع

 هدبعل لاعتو هئاحبس هللا هنمض ام وه اهببس نوكي دقو ,ةمولعم ةيدباللاو
 ةقايل مدعو ةداعسلاو رارقلا راد ىلإ هلقنو ,ميعنلاو ةماركلا نم نمؤملا

 هيلإ قاتشال هنياعو هل هللا هنمضام ملع ولو .هل ةيندلا ايندلا هذه

 ربكأ هللا نم نارضر هنم لضفالاو ,ميعنلا كلذ ىلإ ًاقوش هحور تضافلو

 .ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو
 نوكيو ىلاعتو هناحبس هللا هبحي نأ ىلإ يدؤي ام لمعي نأ ناسنإلا ىلعف

 ام الإ كاذ امو هحور ضبق يف ىلاعتو هناحبس هللا ددرتي نيذلا نينمؤملا نم

 .ةديدعلا رابخألا هركذت

 دصرأ دقف ًايلو يل ناهأ نم :لجوزع هللا لاق :ُيِيَي هللا لرسر لاق

 هنإو هيلع تضرغفا امم يلإ بحأ ءيشب دبع ىلإ برقت امو ينبراحم
 هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح ةلفانلاب ْيلإ برقتيل

 نإ اهب شطبي يتلا هنيو هب قطني يذلا هئاسلو هب رصبي يذلا هرصبو

 نع يهدرتك هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو .هتيطعأ ينلأس نإو هتبجأ يناعد

 يدبع لازي الو :ىرخأ ةياور يفو ."”هتءاسم هركأو ثوملا هركي ؛نمؤملا توم

 ."”هبحأ ىتح لإ لهتبي
 نمؤملا لجأل تقو ديدحت مدع _"

 ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو نمؤملا صوصخل ةيناثلا ةوقلا ةطقن هذه

 يف هاقبلا ناك امف هتحلصمل ًاعبات همدعو هزاقب نوكيو .انيعم اتقو هتومل لعجي
 .هيلإ هضبقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف هيلع ًاررض هؤاقب راص اذإر ءهاقبأ هحلاص

 دج لم# :؟يناكلا -“

 717١ :ةعئارشلا للع -'



 رمعلا لوطو ةحصلأ --.......-...........

 لعجي ال هنأ هللا ىلع نمؤملا ةمارك نم يلع اي: هللا لوسر لاق

 دمحم نب رفعج لاقو هيلإ هضبق ةقئابب مه اذإف :ةقئابب مهي ىتحاتقو هلجال
 ."رامعألا يف مكل دمي قئاوبلا اوبنجت : يل

 توملا راتخي يذلا وه نمؤملا كرتي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةقيقحلا يفن

 ةدارإ يف بلغتو .هنيد داسف هيف ام لك يه ةقئابلاو .ةقئابلا راتخا اذإ كلذو

 ىنعمب ,لتقلاو نتفلا يه ةقئابلا نسم دارملا نأ ينظبو ؛ةموصنخلاو رشلا

 بنذي نم لك سيل الإو :ةقرفلاو ءانحشلا اهيف نوكت يتلا ةماعلا نتفلا

 طروت ىلإ يدؤيو رمتسم حيبق لمعب طروتلا وه بنذلا ناك اذإ الإ .ثرمي
 .مهتنئفو نيرخآ

 :ةيداجسلا ةفيحصلا يف ام لثم ةيعدألا نم ربثك يف هدجن ام ددحي دقو

 ناطيشلل ًاعترم يرمع ناك اذإف ,كتعاط يف ةلذب يرمع ناك ام ينرمعو ...

 ."يلع كبضغ مكحتسي وأ َيلإ كتقم قبسي نأ لبق كيلإ ينضبفاف
 نمؤللاب ىلاعتو هناحبس هللا سنأ _'

 نينمؤملا دجاوت بحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ثيداحألا ضعب نم دافتسي

 تيل ولو نينمؤملا نم ضرألا ولخت ال نأ هتاردقم نمو ؛ضرألا ىلع
 ام تاياورلا يف دجأ مل ينأ ريغ ؛نمؤملا ءاقبل ىرخأ ةوق ةطقن هذهف ,تبلقل

 تارشؤم كانه نكلو ههديرن يذلا رادقلابو ةحارصلاب كلذ ىلع لدي
 مل ولو» :ىلاعتو هناحبس هللا لوق نم تاياور ةدع يف ءاج ام لثم تاحيملتو
 هل تلعجللو يقلحخ عيمج نع هب تيفتكال دحاو نمؤم الإ ضرألا يف نكي
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 دحاو نمؤم نع ملكتت نإو يهف ,”هدحأ ىلإ هعم جاتحي ال ًاسنأ هناميإ نم

 لب دحاولا نم رثكأ ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإب راعشإ وأ ةلالد اهيف نكلو

 .نينمؤملا لك
 نمؤملا لامعأ _؛

 هلمع ةعيبطب نمؤملاو هصقنتو رمعلا يف ديزت يتلا لمعالا انعلاطتس
 اذهو اهريغو ةقدصلاو ناسحإلاو محرلا ةلص نم رمعلا يف ديزي ام لمعي

 .هرمع لوط ىلإ يدؤي ام
 نمؤملا ءاعد 5

 هللا ىلإ ىجتلي ءيش نم فوخت وأ ةبيصم هتباصأ اذإ هنأ نمؤملا عبط
 فوخت اذإو ءاهنم هصلخيو هذقنتسي نأ هناحبس هللا وعديو ىلاعتو هناحبس

 .ىرخأ ةرق ةطقن يهف هناحبس هللا ىلإ عرضتو اعد هب سحأ وأ توملا

 رمعلا لوط تاكالم

 ريبكلا فدها ١-

 نضعب عم هب انعمسو هانفرع دقو ثدحيو ثدح امب ءيش ماهلتسا اننكمي

 اذهو اهبقرتنو اهشيعن يتلا ةرصاعملا قئاقحلا ضعبو ةيخيراتلا عئاقولا
 رارمتساو ناسنإلا رمع ةئايز يف ةريخلا ةميظعلا فادهألا رود وه ءيشلا

 .ةطيسبلا ىلع هلاقب

 لك هتقتوب يف بصت يذلاو اهمظعأو ةريخلا فادهالا ربكأ لعلو

 نيحلصملا لكو _ يبن فلا نورشعو ةعبرأو ةئام _ ءايبنألا يعاسم
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 رمل لرتر ةمعلا يتصستو هوس و حق مست

 ولخ وه اعلا اذه يف نوريخلا هيغتبيو هلماتن ام ةياهن وهو .نيريخلاو

 لجأل هتايح تناك نم نأ اندجو انإف اذلو .نيلاظلاو ملظلا نم ضرألا

 لثم كلذو .لقعلا هلمتمي ال ام تغلب ىتح تلاطو تلاط دق فدهلا اذه

 َلاقو ) :لوق نم يماسلا هفده مهلتسن نأ عيطتسن ينلا كك حون يبلا

 اولِضُي ْمُهرَدَت نإ َكّنإ اريد َسرِفكلا نب ضألا ىلع ْرَدَت ال ِتْر حوُن
 .” « اًراَفَك اًرجاَف اِدِإ اودي اَلَو كلَداَبِع

 فدهلاو حومطلا كلذ بحاص ذيك ميظعلا ينلا اذه ّرمع دقن
 نامز ىلإ لظ دقف ,لايخلا هبش ًاماع ةئامسمحو نيفلأ نم برقي ام يماسلا

 رفكلا نم ضرالا ولخو نيلاظلا كالهو نافوطلا وهو فدهلا كلذ ققحت
 ةميق رّدقن نأ اننكمي الو نينمؤملا نيدحوملا ىوس اهيلع قبي ملف ملظلاو
 ملظلاب ةؤلمم مويلا يهو .نونمؤملا الإ اهدنع قبي ملف ثدح ينلا كلذ

 ىلإ ضرأ نم مهفذاقتن سفنتم الو عستم اهيف نينمؤملل سيلو نيلاظلاو
 م مهئيرذ مهتعبتاو نيقاب اركله نيذلا ةملظلا كئلرأ لك ناك ولو . ضرأ

 آ .اهيلع نمو ضرألا قبت مل لب نمؤم ىلع اوقبي
 ًالدعو طسق ضرألا المي يذلا ةنكف رظننملا يدهملا وه :رخآلا لثملاو

 هلك نيدلا ىلع هرهظيلو ًادحاو نيدلا نوكيو ؛ًاروجو ًاملظ تللم ام دعب
 نيتلامو فلأ نم برقي ام نآلا ىلإ رّمع دق رخآلا وهف ؛نورفاكلا هرك ولو
 ةليعا

 هل نوكي نم نأ امهريغو نيلاثملا نيذه نم مهلتسن نأ نكمتن لهف
 هرمع لوطيس ةياغلا كلت كلتميو فدهلا كلذ لثم رظنيو ةينلا هذه لثم

 كارل جون -
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 فالتخال فدحلا كلذ ءايبنألا يقاب فدهي ملامنإو «هنارقأ رمع ىلع ديزيو

 .مهل مسر ام فالتخاو .مهراودأ

 ريغ ةردابمو كرحت ةيلمع تسيل ةيلمعلا نأ الإ تافتلالا يغبنيو

 يف حالصإو راظتنا وه لب «ناسنإلا رمع رتبي روهتلا كلذ لثم نإف ؛ةنوزوم

 .ةنخاسلا فورظلا كلت لثمل ةئيهتلاو دادعإلا لاجم يف سفنلا لخاد

 هللا نإف .ًامهس ولو مئاقلا جورخل مكدحأ دعيل :ةظنكا قداصلا مامإلا لق

 نم نوكيو ؛هكردي ىتح هرمع يف سني نأل توجر هتين نم كلذ ملع اذإ

 اهب يساسألا دارملا نكلو مهسلا تركذ نإو ةياورلاف ,"هراصنأو هناوعأ

 هرئثوو سوق ىلإ ةجاحب نوكيو ؛ائيش عنصي ال هنحو مهسلا ءنال ينلا ره
 ..هتي نم كلذ ملع اذإ هللا نإف :فتل هلوق ىرت الأ ةركفلاو ةينلا ره مهللاف

 ىلإ يح هنأب دقتعن انإف لكل ميرم نب ىسيع مركملا يبنلا رخآلا لثملاو
 هفلخ يلصيو لزني ثيح رمألا بحلص ةرصنل قاب وه امنإو مريلا اذه

 .هيدي ىلع نيلاجنلا لالحمضا نوكيو «نييحيسملا ةيادهل

 ىرخُأ ةلثمأ دجيسف عقاولا ةحاس ينو رابمخالا يف ناسنإلا لصأت اذإر

 نأ يهو ؛ةيلك هبش ةدعاقب جورخلا وه مهملاو ,ىنعملا اذه ديؤت اهلك ةريثك

 ديازتيس هرمع نإف ماسو ريخ فده لجأ نم هتايح شيعيو هسفن دعي نم
 .اهصرلختو ةينلا قدص رادقمو فدها كلذ مجح عم ًابسانتم

 مكراصعأ يف ىلاعتو هناحبس هللا ديزي هلجأل اويحاو ًاريمخ اووناف
 سانلا ةماعر ءابطألا ةنسلا ىلع لوادتملا وه اذه لعلو ,مكلاجآ ءىسسيو

 .ليدعتلا نم ءيش عم ةايحلا لمأب هنع نوربعيو

 ريصبو
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 رمعلا لوطو ةحصلا

 ,يضتقت طابنتسالا دعاوق نأ ساسأ ىلع كلذب مزتلن ال انإف لكلابو
 ةلصخلا هذهب نرعتمتي ايندلا يف نيرمعملا اندجو انأب لرقلا ديرن اننأ ريغ

 ةماع ىلإ ةبسنلاب ًايراج كلذ نوكي نأ انردقف مهاوس نم ىلع اهب نوزاتميو
 دادعإلا ةياور وهو لادلا ىتح لب رابخألا نم ديؤملا هل اندجو مث ؛رشببلا

 هلوانتي نمل هكرتن عوضوملا اذه لوح موحلل عساو لاجم انه ىقبيو ,مئاقلل
 .هنيعب هلصقير

 ناوعألا ةرثك _"

 ريثكت وه ناسنإلا نع توملا عفدو لجالا ريخأتل رمخألا ليبسلا
 بسحيو هعبط بسحب ناسنإلا نإف ههراكمو روهدلا بعاصم ىلع نارعالا
 بئاصملاو بعاصملا عاونال ةضرع نوكي هيف شيعي يذلا طسولاو هفورظ

 ينلا ىثالا عاونأو ههنم ًابيرق لحن يتلا ثراوكلاو هب لزنت يتلا لزاونلاو
 ول ثيحب بطعلاو فلتلا ضرعم يف هلعجي ام هريغو هعون نبا هيلإ هلصوي
 معدلا وأ لولحلا ضعب ةئارإ وأ ةملكب ولو هيساويو هنيعي نم هل ناك

 .ثراوكلا نم ريثك نم هصّلخو تاكلهلا نم ريثك نم هذقنتسال هلاحنأ لكب
 رمعلا لوط يف اهريثأتو محرلا ةلص رابخأ ىلع ةرظن انيقلا اذإ نحو

 نم عونب ظفتحي ًامهبم ةلهو لرال ودبي اهرثكأ نإف لجاألا يف ةءاسنلاو
 دق رابخألا رثكأ نإف اهحوضو مدعو اهءارو ةنماكلا ةمكحلا ءافتخاو دبيعتلا
 اذإو ,رمعلا يف ديزت وأ لجألا يف ءىسنت محرلا ةلص نأ بلاق يف تغرشأ
 "”همحر لصيلف لجالا يف ءاسنلا هَرس نم بلاقب ينأت اهنإف نمحللاريغت
 هنأكو ,رمعلا يف ديزت محرلا ةلص نأ ىوس هئم دلفتسي الامم كلذ ربغو
 .ةرلاب لوقعلا لوانتم نع ديعبو ةمكحلا نم لاخ قبطم هيش
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 حلاصملاو هوجولا ضعب ضرفتو رّدقن نأ عيطتسن انرودب انشكلو

 ةبارقو ةريشع هل نوكي نم نأ يعيبطلا نم ذإ لمعلا كلذ ءارو ةئماكلا

 ةمدخلا اومدقي نأ نوبحيو ضعي ىلع مهضعب فطعيو هنوبحيو مهبحي

 ءابرقألا نيب ةدوجوملا ةيعيبطلا طباورلا نم هنوكلتمي ام ءارج مهضعبل

 رصاوألا كلت ةيوقتب ضعبل مهضعب ريخلا لمعو ةلصلا موقت يتلاو

 بعصي ةعمتجملا يصعلاك نونوكيف فتاكتلاو ةدحولا داجيإب متختو اهميوقتو

 ,مايألا تافآو روهدلا يداوع لباقم ةناصح رثكأ نونوكيو ءاهرسك

 لثبو ةرايزلاو ءاقللاو ةحفاصملل ديلا دم ينعت ةلصلا تناك امو

 بولقلاو .ةبحما بلجي امم كلذ لكف يداهتلاو ءاطعلاو ةبيطلا ةملكلا

 ةبحلا بسكت لوألا ةلحرملا يف يهف ءاهيلإ نسحأ نم بح ىلع ةلوبجم

 هب تحرص يذلا رمآلا كلذ ,ىرخألا دئاوفلا اهيلع بترتي مث نمو دولاو
 هنأ ةهنقلا رفعج يبأ نع يور دقف ؛ةمئالاو لِي ينلا نع ةيورملا رابخالا

 ءىسنتو «لاومألا يمنتو ؛ىولبلا عفدتو ءظمعالا يكزت ماحرالا ةلص :لت

 "”همحر لصيلر هللا قتيلف ,هتيب لهأ يف ببحتو هقزر يف عسوتو .هرمع يف هل

 يف ةبحنا ثررت اهنأ اهنم ةدحار محرلا ةلصل ةريثك دئاوف ركذي ريخلا اذهف

 كبحي نم نأ كش الو ههتبارقو هتيب لهأ هبحي ينعي ؛صخشلا تيب لهأ

 .سؤبلاو للكلاو بطعلا كل ىضري الو ريخلا كل بحيو كيساوي

 يبأ نع ىبحي نع ربتعم دنسي يناكلا باتك يف ةيورسم ةياور كلانهو
 نإو هتريشع نع ءرملا بغري نل :انكق نينمؤملا ريمأ لاق لاق :ةانكلا هللا دبع

 مه ؛مهتنسلاو مهيديأب مهعافدو مهتماركو مهتدوم نعو .دلوو لام اذ ناك

 15 حا107 25 يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 0...

 هتباصأ نإ هثعشل مهملأو هيلع مهفطعأو هشارو نم ةطيح سانلا دشأ

 امنإف هتريشع نع هني ضبقي نمو .ررمألا هراكم ضعب هب لزن وأ ةبيصس
 ."6.ةريثك يديأ مهنم هنع ضبقُيو ةدحاو أدي مهنع ضبقي

 اهنم ديفتسيي ال ربدتو للمأت نود نم ةياورلا هذه ىلع رمي نمو
 هذه نيباضم ىلإ تافتلالا لجأل انمدق ام انمدق انإو ,ةلماكلا ةدافتسالا
 محرلا ةلصل اهائردقو اهانركذ يتلا فئارظلاو مكيللب ةئيلملا ةياورلا
 .اهيلإ ةراشإلا كرتن ال نكلو ,مالكلا هيف لوطي امئ اهريغو

 رغث يف مهفورظ تناك امهم عيمجلا ةةتا مامإلا لعجي ةرداب لوأ يضف
 ينعي ٠ .رلا ةلص ىوس اهعفدي ال يتلا توملا بابسسأ دوشسح مامأ دحاو

 مل وأ هنودنسي دالوأ اذ ناك ءاوسو .ًاريقف وأ ًالومتم ناسنإلا ناك ءاوس
 دعاوسلا بحاص الو هتريشع دعاوس نع ينغتسي لملا بحاص الف ءنكي

 .مهتطيحو مهتدوم نع ينغتسي
 انيب امك براقألاو ةربشعلا ةدوم وه محرلا لصاو هيلع لصحي ام لوأف

 امو ةريشعلا ةمارك ينعي مهتمارك هيلع فطعت مث ,ةياورلا هذه هيلإ ريشتو
 هلحو صخشلا هب ىظحي ام رثكأ اهنإف ةريشع يه امب ةلزنملا نم هب ىظحت
 ينعي عافدلاف ؛مهعافد وه ثحبلا لح يف كلذ نم مهالاو ةماركلا نم
 ضرعلاو سفنلا صقني ام لكو هرركملا لوصو نم نيصحتلاو ةيامحلا
 نم هل سيل نم ايالبلا نم دعبأ هنع عفادي نم هل نم نأ مولعمو ؛لاملاو
 مهدوجو سفنب لب «ناسللاب ىرخاو ديلاب نوكي ةرات عافدلاو هنع عفادب
 فئاكتلاو ةريشعلاو ةبارقلا عيمج ةلص وه بولطملا ناك الو .مهتبيهو
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 ام ةددعتم تاهاجوو ةريثك نسلأو ةدييدع يديأب نوكي عاقدلاف مهعم

 عافدلا نم ةدئاف لقأ ناسللاب عافدلا سيلو ,رثكأ ةناصح صخشلا حنمي

 ةيمهو تاعافدلاو ةيظفل تاشقانملا رثكأ نأ تافتلإلا عم ًاصوصمخ ديلاب

 ةهاجو اهنع لقي ال لب كراعملا ىرضأ يف ىتح عقاولا ةحاس نم ةيمالك

 .ةريشعلا دارفأ

 يف لثمتت ,ضعبلا اهنع لفغي دق ةقيقح ىلإ ةياورلا هذه ربشت مث
 محرلاو مدلاب اهنع ريعي لصاوتلا لبق ماحرالا نيب طباورو رصاوأ دوجو

 ينيجلا براقتلا ىنعمب قرعلا وأ ءدحاو مدو دحاو محر نم جورشملا ىدعبب
 هديب محرلا سم اذإ محرلا نإف ةيعقاو أراثآ كرتت يتلا ةيئارولا تافصلاو

 هلاثمأو كلذف ؛ماحرالا ريغ يف كلذ لثم نوكي الو امهقورع برطضت

 ,ميمحلا قيدصلا نم ىتح همحر ىلع فطعأ لصاوتلا عم محرلا لمجب
 هلارو نم ةطيصح سانسلا دشأ مهو» :ةثنقلا نينمؤملا ريصأ لوقي كلذلو

 امو مهبيصي هبيصي ام نأ نوري قرعلاو مدلا ةدحوب مهنال هيلع مهفطعأو

 .مهفطعأو هيلع سانلا طوحأ نونوكي كلذلف ؛مهلؤي هلؤي

 ةدشلا تقو يف ءاتدصألا فرعي امنإو نيليلق ةدشلا ءاقدصا ناك امو

 بلاغلا يف مهعمجت يتلا يه حلاصملا نال ,راسكنالا نامزو ةبيخلا لاحو

 دنع همر ىلإ نوعلا دي دميل ناسنإلاب محرلا ءيميامنإو ءاهاوزب نوقرتفيو
 هلاح قرفتيو ةييصم هبيصت امدنع هئعشل سانلا ملأ اوناكف ,ملاصملا نادقف

 سانلا رثكأو هثعشل ملأ مهف هراكملا ضعب هب لزني وأ هرومأ تتشدتو

 .هب ًامامتها

 نأ نم رثكأ هسفن رضي همحر عطقي نم نأب ةيلمعلا ةغنقل فصي مث

 ىنغ هاوس نم يديأ يف نوكي دقو .ةدحاو أدي مهنع عطقي هنال هموقب رضي



 رمعلا لوطو ةحصلا 0...

 مهيديأ اذه هلمعب عطق دق نوكي ةيلمعلا ةحلسلا يف نكلو .مهف ةبافكو

 هدي ضبقي نمف اهب ينغتسيو هنيعت يديأ وأ دي هل ىقبي الف هنع ةريثكلا
 ةيثك يديأ مهنم هنع ضبقيو ةدحأو أدب مهنع ضبقيافإف هتريشع نع

 ارلصاوت اذإ نورخآلا مهف ءناريجلل دئاوفلا سفن د ردقن دقو
 يداوع ةهباجم يف ىوقأو بلصأ اوناكو ربكأ ةناصح مه تراص اوضتاكتو

 عمو .«براقألاو ماحرألل اهانركذ يتلا ةيفيكلا سفنب روهدلا قئاوبو مايألا

 مهومد مهملاو .فعضأ لكشب نكلو رصاوألاو ساسحإلا سفن دوجو
 لق مهدحأ ملكت اذإ ثيحب ةينالفلا ةقطنملا لهأ ناونعك دحاو ناونع تحت

 ءانأ لقي مو نحن
 محرلا ةلص ناب رابخأ ةلع يف درو اميف ةمكحلا هجو فرعت كلذ نمو

 .رامعألا يف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو

 كالتما نإف ,ماقلا يف ةيلك ةدعاق ىلإ لصوتلا ددصص يف انرص اذإو
 لكشالا نم لكش يكب هنع نيعفادلاو نيماحغلاو نييقيقحلا ناوعالل ناسنإلا
 هللا ءازج ىسنن ال نأ ىلع .هلماوعو توملا بابسأ نم ريثكلا هنع أردي
 ةنحولا لماوع نم هلاثماو هل بوبحملا لمعلا اذه ىلع ىلاعتو هناحبس
 .رشبلا نيب فلآتلاو

 ةحصلا ظفحو سفنلا دهاعت _"
 ةيناحور ناعمو ةيونعم ةيضفأ ىلإ انب ذخأت تاياورلا ريصاعأ تناك اذإ

 ةكئالملا لزنتو هب جرعت امو ىلعألا توكلملا يف ةيراجلا تالماعلاب طبترشت
 ةدوهشملا بابسألاو للعلاو يباملا ملاعلا اذه نيناوق ىلإ تمي الامم ةيرونلا
 يف سفنلا عضو نع الو ةيواميكلا ةيودألا نمع ملكتت ال يهف ةلصسب
 امنإو ءلجالا ريخأتو رمعلا ةدايز يف عفني ال اهعيمج نإف ينيدح قودنص



 0 رمعلا لوط لماوع

 الامم اهريغو ريثاو دوجسلاو عوكرلا لوطو ناسحإلاو ءاعدلا نع انثدحت

 ةفورعملا بابسألا بسحب سفنلا ظفحو رمعلا لوطل ةيّلع اهنم مشتسي
 ةفصاعلا رابخألا كلت تايط نم سلتخ دق كلذ عمو .ةفوشكملا للعلاو

 ةيندبلا ةحصلا ىلع ظفحتلا لثم ةيدام للع ىلإ تمت ًارومأ ةيونعللاب
 ءام فازنتساو عامجلا ةرثك لثم تافعضملا ضعب بنجتو سفنلا ةاعارمو

 اهنيب نم جرختو اهرابخأ ىلإ ريشتس اهريغو ءادغلا ةركابم كرتو .ةليحلا

 .ةيلك ةلعاقب

 ماع نإ :لاق ةنقل هللا دبع يبأ نع عئابطلا يف درو ام رابخألا كلت نمف

 لجرلا لغتشيلف ؛بلاغ مغلب وأ قرتحم مد وأ ةبلاغلا ةرملا نم حاورالا هذه

 دارأ اذإ ,”هكلهيف عئابطلا هذه نم ءيش هيلع بلغي نأ لبق هسفن ةاعارمب

 سفنلا ةاعارم نأ ىلع لدت يهف «نونجلاو ضرملا سيلو توملا كالهاب

 ذقني علابطلا يف لادتعالا ظفحو ةبظاولاب ندبلا ةمالس ىلع ظافحلاو

 .توملا ريخأتو رمعلا لوط يلاتلابو توملاو ةكله لا نم ناسنإلا

 ءادغلا ركابيلف ءاقب الو ءاقبلا دارأ نم :لِكي هللا لوسر لوق :هنمو

 ليصافت يتايس ,"”هاسنلا ةعماجم لقيو ءادرلا ففخيلو ءاذحلا درجيلو

 .رمعلا لوط بابسأ درس دنع كلذ

 ليطي راهنلا لوا حافتلا لكأ نأ ىلع ةلادلا ةياورلا كلذ يف لخديو

 عمجيو ؛ضيرملا نع بيبطلا دعبت مويلا يف ةحلفت نأ فورعللاف .”رمعلا
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 فعلا لوطر ةهبضلا" ديس تيما

 عيمج هيف لخدي هنإف ,”ةحصلا ظفح رمعلا يف ديزي ام نأ يور ام عيمجلا

 اهنع زرحتلاو ضارمألا للع ةفرعم نم ةحصلا ظفحل ةذختملا ريبادتلا

 ,ءامسلا نم لزنملا بطلاو ءاودلا لضفا ةفرعمو

 ةفاظنلا 4

 لوط يف رود اهل ةماع ةروصب ةفاظنلا نأ رابخألا نم ديفتسن نأ عيطتسن

 ماعطلا لبق مكيديأ اولسغأ :ةفقل قداصلا لوق لثم كسلذو ناسنإلا رصع

 يف ديزي امئو :هنأ يور ام لثمو .”'رمعلا يف ديزيو رقفلا يفني هنإف هدعبو

 يمعزب اهنكلو ةصاخ دراوم يف تدرو نإو يهف '”ءرضرلا غابسإ ..رمعلا
 اهريغ ىلع لدتل ةناظنلا ةياعر يف ةقيسقد روما ىلإ ةراشإلا تنمضت

 .ةيولوالاب
 لببلا حيورت _5

 عاونأو مقسلاو مرهلا ثروي وهو ناسنإلا ىلع ديدش مغلا نأ كش ال

 سفنلا حيورت نإف لباقملا يفو .ضارمالا باتك يف انركذ امك ضارمألا

 عيطتسن ءرمعلا لوط يف ببستي ىنحو ةبولطم ةجيتن يطعي لابلا غيرضتو
 رايتخاو نيّدلا فيفخت قلي مهّدع نم ةيلكلا ةدعاقلا هذه ديفتسن نأ

 لوق ىلإ انه ريشنو يتأيس امك رمعلا لوط بابسأ نم ةحلصلا ةأرملا
 دقو ًاصوصخ ,"رمعلا ةدايز نيدلا ةفخ يف نإف نيدلا اوففح :الكتقلا قداصلا

 4 /راحببلا -'
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 تيس رمعلا لوط لماوع

 ةفلاؤملا ةجوزلا رايتخا اذكو .”راهنلا يف َلذو ليللا يف مه نيدلا نأ درو

 محرلا ةلص ىتحو ؛سفنلا بيطو .ةعدلا هثرويو ناسنإلا لاب حوريام

 اولصتا اذإ محرلا نإ ةياورل ,مهلا لاوزو سفنلا طاسبنا ىلإ يدؤت اهنإف

 امهل مهلا لاوزو سفنلا طاسبنا نأ كش الو ,ةيتآلا امهقورع تبرطضا

 .اقبلاو ةمالسلا يف ميظعلا رثالا

 رورسلاو ةعدلاو لبلا غارف ىلإ يدؤي ام لكل كلذ ممعتي دق كلذبو

 ةعيسولا رادلاو ةعيرسلا ةبادلاو بيرقلا بسكللاو حلاصلا راجلا لثم

 يف هركذ مدقت يذلا ءاذغلاو ءاعدلا عاونأ نم محلا ليزيام لمعتساو

 .صاخللا جالعلا

 يف ئسنتو «قزرلا يف ديزتو ؛سفنلا بيطت محرلا ةلص نأ هديؤيو
 سفنلا بيط نيب طابترالا نم ءيش دوجو نع يكحي دق كلذ نإف ,”لجالا

 .رمعلا لوطو

 قزرلا ةعس 6

 ىلإ ةجاحب نحنو رابخألا يف ةدرارلا رمعلا ةدايزل تانراقملا ىلإ انرشأ
 يلو «قزرلا ًاصرصخخو تانراقملا كلت ىلإ ًاباعيتسا رثكأو لمسأ ةرظن ءاقلإ

 ةبسنلاب يهو تانراقملا ركذب رابخألا داريا نع ضيعتسن ىلوألا ةلحرملا

 .يلي امك محرلا ةلص ىلإ

 لمعألا يكزت ل

 لاومألا يمنت _ب

 .36ال67 اها حا :1؟ لئاسولا كردتسم رظناو :488 :31 حوتفلا يبأ ريسفت -'

 171 ,1ح 191 :1 يناكلا رظنا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 ىولبلا عفدت _ج
 قلخلا نسحت هد
 فكلا حمست _اه

 سفنلا بيطت _و
 قزرلا ديزت نا
 هتيب لهأ يف ببحت _ح
 رايدلا رمعت _ط

 ءوسلا عراصم يقت _ي

 لقاف :ةدحاو ةلعل تالولعم اهنأ يأ .محرلا ةلصل ةلولعم اهعيمج هله
 ررمألا هله نيب مزالتلا دوجو وه كلذل ةنمضتملا رابخالا نم دافتسي ام
 نود اهضعب ققحتل ىنعم الف ,ةلاحم ال لولعملا ققحت ةلعلا تققحت ىنم هنال

 ققحتت الو هصخت ىرخأ ةلعب ضعبلا ققحتي دق معن .رخآلا ضعبلا
 ال دحاولا نآو ؛لولعم او ةلعلا نيب ةيخنسلا لوبق عم نمكلو ,تايقابلا
 الف كلذ نم ًاثيش زرحت مل اذإو ,مزالتلا زارحا نكمأ دسحاو نم الإ ردصسي
 .يتابلا دوجول ًارشؤم هنوك نم لقأ

 رمالا نأو كلذ نم غلبأ نوكي دق رمعلا لوطو قزرلا يف رمألا نكلو

 يف مزالتلاو طبارتلا ةدهاشمل ةئحاو ةلعل نيلولعمو نراقت درجم سيل
 قزرلا يف ديزتو :راملا ربخلا رخآ يف مدقت ام اهنم اهيلإ ريشن ةديدع تاهج
 .ةددعتم رابخأ هلثمو ءلجألا يف ئسنتو

 قزرلاو رمعلا يف ديزن ةانكلا نيسحلا ةرايز نأ رابخأ ةدع يف درو ام :اهنم
 .امهصقنت اهكرت نأو



 ني ... رمعلا لوط لماوع

 "”رامعألا ين ناديزيو رقفلا نايفني ةقدصلاو ربلا نأ نم درو ام :اهنمو
 يف ئسنيو قزرلا يمنيو لاملا يرثي نسحلا لوقلا نأ نم درو ام ةهنمو

 .”لجالا

 يف ديزيو رقفلا يفني ماعطلا دعبو لبق ديلا لسغ نأ نم درو ام :اهنمو

 "ربما

 بتكتر قازرألا مسقت ردقلا ةليلو ناضمر يف نأ نم درو ام :اهنمر

 ," لجالا

 .”ءانفلا لجعيو رقفلا ثروي هنأ انزلا يف درو لباقملا ينو

 لثم نيرمألا هذه نيب عمجت كفنت ال ةروثاملاو ةدراولا ةيعدالا ىتحو

 يرمع يف يل حسفا قازرألا مسقم اي لجألا ردقم اي اننا داجسلا ءاعد

 .”يقزر يف يل طسباو
 وه ثيدحلا نأ عم مزالتلاو قفارتلاو قفاوتلا كلذ لك رسفن فيكف

 نإ :لوقن نأ عيطتسن له «تالولعملاو للعلاو تاببسملاو بابسالا ثيدح

 لثم مازتلا ىلإ نيرطضم ائدجن له ,رمعلا لوط بابسأ دحأ قزرلا ةعس

 نم مكف .رمعلا لوطر ىنغلا نيب مزالتلا دوجو مدعب ملعن امدعب كلذ

 لهأ نم مه نيرمعملا اندجو لب .هليوط ريقف نم مكو رمعلا ريصق ينغ

 "جا :4يفاكلا -'

 ١30ج :لاصخلا -'

 70ج 459 :؟نساحلا -*

 .5ح77 :(يقاكلا -'

 جل 011 :ةيفلكلا -*

 514 :ةيالجسلا ةفيحصلا -'



 رمعلا لوط ةحصلا

 سيلو رقفلا مدع درجم كلذ ىنعم نإ لهف ؟لاح ا ءافعضو يداربلاو ىرقلا
 ؟ةلئاطلا ةورثلاو ىنغلا

 ال ريقفلا نال ,رمعلا رصق بابسأ نم رقفلا نأب ردقأ نأ عيطتسا
 دحاو ىنغلا نإ له نكلو ءمايألا تافآو روهدلا يداوع ءرد نم نكمتي

 نإف ءالك ؟ءرمع لط صخشلا لاومأ ترثك املك هنأو هاقبلا بابسأ نم

 ال نأ درج نإف ,ءادعأو داّسح عيمجتو ءارغإو مهو رخخآ لابو لام ا ةدايز
 فلتلا نم اهظفحيو هسفن هب يرادي امل اكلتمت ناكو .ًاريقف ناسنإلا نوكي

 فاك رهف هتحص ظفحو هسفن ةاعارم نع رقفلا مه هلغشي الو بطعلاو

 .رمعلا لوط يف

 هيلإ نيرخآلا جايتحا _

 مهتايح نوكتو نورسخألا هيسلإ جاتحي ثيحب هسفن ناسنإلا ريص اذإ
 دالوألاو لافطالاك نيرصاقلاو ءافعضلا ًاصوصخ هلاقبو هتايح ىلع ةفقوتم

 ىتحو ضرملاو تاهاعلا باحصأو نيزجاعلاو ةبيشلاو لمارألاو ماتيألاو

 ريصي هلاثمأو كلذ لكف .ءاملعلا نم ناك اذإ هملع ىلإ نيجاتسحملا لهجلا

 تاياورلاو «نيجاتحنا كئنوأب ةمحر هلجأ يف هلا ئسنيو .هرمع لوطل ًاببس
 .ةددعتم صصقلاو كلذ ىلع ةلادلا

 زهل لاقف .هلجأ وندب ٍةََْع يبنلا ريخأ يذلا ةفورعملا باشلا ةصق :اهنم

 ينلا ربخأف ءتمي ملو دعولا لخدو هتأرما تقلع جوزت املف « جوزتف بهذا

 .هلفط لجأ نم هلجأ يف أسنأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأب كلل

 «لاظ لجر ناك :لاق اننا نسحلا يبأ نع ديفملا خيشلا هاور ام ةهنمر

 هلجأ رضحف مكحلا يف لدعيو ,هتيعر ىلع نسحيو محرلا لصي ناكف



 1 30-5 بت ع ردعلا لوط لماؤعا

 هيلإ هللا لسرأف ,يرمع يف يل ددماف ريغص ينباو يلجأ رضح بر :لاقف

 بشي اذه ىلإ هل ليقو .ةنس ةرشع يتنثا كرمع يف كل تاسنأ دق ينأ

 ."ملعي ال نم ملع مكحتسيو ًالهاج ناك نم ملعيو كنبأ

 نم يبن ىلإ ىحوأ هللا نإ :لاق هنأ قي هللا لوسر نع رمخآ لن يفو

 يبنلا كلذ هتاف ءاذكو اذك ىلإ هيفرتم ينأ كلملا نالف ربخأ نأ هئايبنأ

 اي :لاقو ؛ريرسلا نم طقس ىتح هريرس ىلع وهو كلملا هللا اعدف ,هربخاف

 كلذ ىلإ لجو زع هللا ىحوأف ؛يرمأ يضقأو يلفط بشي ىتح ينلجأ بر
 هرمع يف تدزو هلجأ يف تبسنأ دق ينأ هملعأف كلملا نالف تنإ نأ ينلا

 طق بذكأ مل ينأ ملعت كنإ بر اي :ينلا كلذ لاقف .ةنس ةرشع سمح

 لأسي ال هللاو كلذ هغلباف .رومأم دبع تنأ امنإ :هيلإ لجو رع هللا ىحوأف
 ."لعفي امنع

 عضت نأ ىلإ لماحلا ةينازلا دح :ةتنتلا نينمؤملا ريمأ هاجرإ كلذ معدسيو

 هتءاج مث .مطفي نأ ىلإ هيعضراو يبهذا اه لاقف هتعضو امدعب هتءاجن اهلمح

 شنو ريكي ىتح هنأشب موقت نأو ىدرتي نأ نم هظفحتو بهذت نأ اهرمأف
 ."دحلا اهيلع ماقأف هتءاج مث

 نينسسحملا رمع لوسط ىلع ةسلادلا ةمالقلا تاياورلا لك لعلو

 رقفلا نايفني ةقدصلاو ربلا نأو ءناسحإلاب نورُمعملا رّمع امنإو .نيقدصتملاو

 بقرتل بحاصملا رارمتسالا هنم دافتسي امم كلذ ريغو رمعلا يف ناديزيو
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 رمعلا لوطو ةحصلا -.............

 لوصو مهراظتناو نسما كلذ ناسحإل مهيلإ نسحملاو مهيلع قدصتملا
 .كلذ ىلع مهتايح فقوتو هريخ

 لوطب هل ءاعدلا ىلإ وعديو ةبحا ثروي هلاثمأو كلذ نأ نم لفأ الو

 هركي ىلاعتو هناحبس هللاو ,مهءوسيو لاخلا ةعيبطب مهنزحي هتوم نأل .رمعلا

 .رم امك مهتءاسم

 ةيبوبحملا 8

 جايتحا بلاق يف اهبص نكمي ال لجألل ةئسنملا لامعالا ضعب كانه
 ,راهنلا ةقدص ًاصوصخ ةرباعلا ةقدصلاو نسحلا لوقلا لثم كلذو نيرخآلا

 ةلص دراوم ضعب ىتحو خويشلا ريقوت لثصو دراوملا نسم ريثكك يف ربلاو
 تائراقم نم اهنأ هديؤي :ةيبوبحلا بلاق يف ىوس اهبصص نكمي الف .محرلا

 ءىسنيو قزرلا يمنيو لملا يرثي نسحلا لوقلا نأ درو دقف .نسحلا لوقلا

 ةعومجم دوجر وه ةدعاقلاو ."'ةنجلا لخنيو لسهالا ىلإ ببحيو لجالا يف

 «عفنأ ءاقب نأب هل ةداهش ءهرمع ليطي نأب هللا وعدتو صخشلا ءاقب ىنمتت

 تيملل نمؤم نيعبرأ ةداهش لبقي امك مهتداهش لبقي ىلاعتو هناحبس هللاو
 ءايحأ نوقبي نسلا رابك نإف دوهشم ًاضيأ اذهو .ًريخ الإ هنم اوأر ام مهنأسب
 كلذو ؛مهب نوطيحغلاو مهولهأ مهّلم اذإ نوتوميو مهب مامتهالا ةرشك عم
 .حلصملا يف راسكنالاو رسكلا ىقبيو ,بلاغلا ىنعمب

 هئاقب ةيعفنأ 4

 مه اذإف ؛ًالجأ الو ًاتقو نمؤملل لعجي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ مدسقت
 هاقبلاب ةمئألا ءاعد نمو كلذ نم مهلتسن نأ نكمي ,هيلإ هللا هضسف ةقئابب
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 ني 00 .... رمعلا لوط لماوع

 ًاعئرم هرمع نم يقابلا ناك اذإ هيلإ هضبقي نأو ناسنإلل أريخ اقبلا ناك اذإ

 يمانتب كلذو هتوم نم هل عضنأ هؤاقب نوكي نم نأ ديفتسن ءناطيشلل

 هلغ ناكو دح ىلع اهفوقو مدعو نيرخألل هتيادهو هتادابعو ةريخلا هلامعأ

 قاقحتسا ىلع هنم ًاصرح هيقبيس ىلاعتو هناحبس هللا نإف هموي نم ًاريخ

 ردقت ال ةسيفن نمؤملا رمع ةيقب نأ درو انه نمو ىفوألا باوثلا دبعلا

 .ةنسحلا هلامعأ ديازتو رمعلا رخآ هنم بنذلا رودص مدع ةلعل ةميقب

 ةلثسأ اهيف ةقاخ

 :لوألا لاؤسلا

 امو ؟هرصق وأ رمعلا لوط ره له ةماع ةروصب ناسنإلل حلصالا وه ام

 له ًاساسأو ؟هرصق وأ رمعلا لوط وه له ةصاخ نمؤملل حلصالا وه

 بولطم ةايح ا ةمادتساو ءاقبلا ىلع صرحلاو هينمتو رمعلا لوط يف ريكفتلا
 لوطو ىوهلا نانثا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ:اقيِينلا لوق ىنعم ام؟ال رأ

 نم نإف رمعلا لوطب مكسفنأ اوئدحت ال : 22/1 مهوق ىنعم امو ؟'"لمالا
 ةياورلا هذه ةلالد مدع مّلسملا نمو؟”صرحي رمعلا لوطب هسفن ثدح

 انظحال اذإ ًاصوصخخ ءءانفلا ليجعتو رمعلا رصق ىتح الو ,توملا ّينمت ىلع

 لوطب ءاعدلا نيبو ةياورلا هذه نيب ةفانملا دوجو ىقبيو «ةيتآلا رابخالا

 ,همدعو باتكلا اذه يف هانرطس امم رمعلا لوطي ام لمعتسا وأ ؛رمعلا

 ام رقفلا نم فوختلا وه دارملا نآل .ًادبأ امهنيب ةافانم ال هنأ حيحصلا
 ثوملا يف ريكفتلا مدعو ءرمعلا لوطب نائئمطالا اضيأ دارملاو .لخبي هلعجي

 88: 1 ديفملا خيشلل داشرإلا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلا 0... نت

 ,«هلوطو رمعلا ىلع ضرخلا ةدارإ لمتحجيو ؛لاملا عمج ىلع صرحي هلعجي امن

 توملا فاخي نمب نوكي رمعلا لوط ىلع صرحلا ينعأ ريخالا اذه نكلو

 ىلع صرحا دارملا سيلف ءرمعلا لوطب هسفن ثدحي نم ال توملا يف ركفيو
 نع يور دقف ًامومذم ًاضيأ رمعلا لوط ىلع صرحلا ناك نإو .رمعلا لوط
 لملا ىلع صرحلا :ناتنثا هنم بشيو مدآ نسبا مرهي :لاق هنأ هيَ يبلا

 ."”رمعلا ىلع صرخلاو
 اماو ايندلا بلطل ناك اذإ مومذملا رمعلا ىلع صرحا نأ حيحصلاو

 ءايبثألا بلط كلذلو بولطم رهف امل دّوزملاو .ةرخآلا بسلطل ناك اذإ

 لقو رمعلا لوطل ةليحلا نينمؤللا اومّلعو رمعلا لوطو ءاقبلا ءايصوالاو
 يرمع ناك نإف :كتعاط يف ةلذب يرمع ناك ام ينرّمع :نيدجاسلا ديس

 ."'كيلإ ينضبقاف ناطيشلل ًاعترم
 كتعاطب ةايحلا تسادام رمعلا يف يل ٌدمو مهللا :رخآ ءاعد ينو

 نأ لبق كيلإ ينضبقاف ناطيشلل ةعترم ةيحلا تراص اذإف كتدابعب ةلوغشم

 .”كطخس يلع مكحتسيو كتقم يلإ قبسي

 نينمؤملا ريمأ لاق .رمعلا لوطل ةحدلملا رابخألا ريشتت ىسعملا اذه ىلإو
 ,"ثام ام ييحيو ,تاف دق ام اهب كردي هال ةميق ال نمؤملا رمع ةيقب :ةظللا
 تاف ام اهب كرادتي هنأ كلذ يف ةلعلاو :نمثب ردقت ال يأ اهل ةميق ال ىنعمو

 هاقبلا وه نمثب ردقي ال يذلاف ,ننسلا نم تام ام يبحيو ريخلا لمعأ نم
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 .... رمعلا لوط لماوع

 بلطل هاقبلا امأو :ننسلا نم تام ام ءايحإو .ريخلا نم تافام كرادتلا

 ةهافتلا ىنعمب هل ةميق الو مومذم وهف اهيلع صرحلاو اهعمجو ايندلا

 ,ةسقلاو

 نم نإو .ديدش علطملا لوه نإف توملا اونمتت ال :ىرخأ ةياور ينو
 رمعلا لوطف ,”دولخللا راد ىلإ ةبانإلا هللا هقزريو هرمع لوطي نأ ءرملا ةداعس

 دولخلا راد ىلإ ةبانإلا هيف نوكي ام وه ةداعس نوكي يذلا
 ةريخلا ةيئلا كلتب نمؤملل ءاقبلا بلطو رمعلا لوط نوكي كلذبو

 هب لمعلاو هتعلاطمو باتكلا اذه وه هقيداصم دحأ لعلو .ًاسحو ًابولطم

 ناطيشلل ًاعترم هرمع ناك اذإ رجافلاو قسافلاو رفاكلل رمعلا لوط امأو

 بونذلا ةرثكل ًامزالم هتايح رارمتسا نوكيو دولخلا راد نع ًداعتبا هزاسقبو
 ىيحأ امل ةتامإو ريخلا لامعأ نم فلسأ امل ًاقرح نوكي وأ .اهيلع رارصإلاو

 رمعلا لوط نوكي الو «كلذ عيمج يف ربخ الذ رمعلا يضام يف نئسلا نم
 مه دمت اإ قيداصم نم ةملظلاو رافكلل ةبسنلاب نوكيو هيملع ًالابو الإ
 نإ اودادزيل

 نمؤملا ًاصوصخخو رمعلا ليطي ام ناسنإلا لمعتسا اذإ :يناثلا لاؤسلا

 هللاو هئيسي توما نأو ًالجأ هترمل لعجي مل لاعتو هناحبس هللا نأ درو يذلا
 هتوم نوكي فيكف هلقث لكب ًاقباس هانيب امك هتءاسم هركي ىلاعتو هناحبس

 ؟هؤاقب نوككي ىتم ىلإو هنم ٌدبال يذلا
 ردقت ال نمؤملا ةيح ةيقب نأ ائيب :لوألا ,نارمأ كلذ ىلع باوجلاو

 لك نم صلختي ىتح .تامام اهب ييحيو تان اماهب كردتسي نمثس

 .4ةح 1587 راحبلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 ىلع لصحيو قئالعلا لك عطقيو اهلمحت يتلا ماثآلاو بونذلاو عباوتلا
 هينيع بصن هناحبس هللا باوث نوكيف ىلاعتو هناحبس هللا نسم ناوضر

 اهدنع هيلإ قاتشيف هنع بئاغ ريغ مئادلا ميعنلاو ةنجلا نوكتو ءاري هناكو

 لجالا ىوس راونالا ملاع ىلإ قيلحتلا نع هقيسعي الو ءاده هحور رقن ال

 مهتوكس ناكف اوتكس هللا ءايلوأ نإ ِْْيَي لوسرلا لوف قادصسم نوكيو
 اوشمو ؛ةمكح مهقطن ناكف اوقطنو .ةربع مهرظن ناكف اورظنو .ًاركذ

 رقت مل مهيلع تبتك دق يتلا لاجآلا الون :ةكرب سانلا نيب مهيشم ناكف

 ."”باوثلا ىلإ ًاقوشو باقعلا نم ًافرخ مهداسجأ يف مهحاورأ
 هذه يف مهدجارت سيلف غ2 ةمئالاو هايبنالا لاح كلذ نسم ملعيو

 ءادأ ردقب الإ اهيف ثكملا ديري ال ةلبزم يف فيرظلا لولحك الإ ايندلا

 ام كادف تلعج اغنقا هللا دبع يبأل تلق لاق زيرح نع يور دقف «هتيرومأم

 اذه ةجاح عم ضعب نم مكضعب مكلاجآ برقأو تيبلا لهأ مكءاقب ّلقأ

 لمعي نأ هيلإ جاتحي ام اهيف ةفيحص انم دحاو لكل نإ :لاقف ؟مكيلإ قلخلا

 هاتأو رضح دق هلجأ نأ فرع هب رما امم اهيف ام ىضقنا اذإف .هتدم يف هب

 "هللا دنع هلامب هريخأو هسفن هيلإ ىعني ُهْلدَي يبلا

 ةيخسملا حيرلاو ةيسنملا حيرلا :يناثلا

 لجأل لوألا باوجلا يف اهنع انئدحت يتلا ةبترملا ناسنإلا غلبي مل اذإ

 هتيحأب هطبرت يتلا فطارعلاو طباورلاو ةيويندلا تاقلعتلا ضعب دوجو

 هناحبس هللا ىلع لبقإلاو توملا هيلإ ءهركتو هاقبلاب هبغرت يتلا يهف هبوذو
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 ....... رمعلا لوط لماوع

 ءاهترداغمو اهكرت هيلع بعصي ةبوبحم ةايحلاو ةزيزع سفنلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 نأ ول يَ هللا لوسر لاق ةيخسملا حيرلاو ةيسنملا حيرلا رود يتأي اهدنع
 رضح اذإ نكلو .ًادبأ هتامأ ام هتيمي ال نأ لجوزع هبر ىلع مسقا انمؤم

 زهل لاقي ميرو ةيسنملا هل لاقي ًاحير نيحير هيلإ لجوزع هللا ثعب هلجأ
 يخست اهنإف ةيخسملا امأو .هلامو هلهأ هيسنت اهنإف ةيسنملا امأف .ةيمخسملا

 ."ىلاعتو كرابت هللا دنع ام راتخي ىتح ايندلا نع هسفن

 ام ؛لجو زع هللا لاق :لاق فتكا نيسحلا نب يلع نع ىرسصخأ ةياور ينو

 هركأ انأو توملا هركي نمؤملا حور ضبق نع يددرت هنسع دهرتا ءيش نم
 ةنجللا نم نيتناحيرب هيلإ تثعب هيف رخؤي ال يذلا هلجأ رضح اذإف هتءاسم
 هلام نع هيخستف ةيخسملا امأف ؛ةيسنملا ىرخالاو ةيخسملا امهادحإ ىمست

 ,"ىلاعتو كرابت هللا دنع ام راتخي ىتح ايندلا رمأ هيسنتف ةيسنملا امأو

 رمعلا لوط تامالع ضعب

 ةةيدايتعالا لاوحألا يف ناسنإلا اهفرعي ثيحب ةرهاظ مئالع كانه سيل
 كلذ عمو ,رابخألا ضعب نم دافتسي امك نيمجنملا ضعب كلذ فرعي امنإو

 لصحيو اهيلع دمتعي ثيحب تسيل اهنكل تامالعلا ضسعب رابسخألا يف درو
 اهيلإ ةراشإلا كرتن ال نكلو ءاهرابخأ فعضل ةيلك ةروصب نائنمطإلا اهب
 ةرارحلا سسحتي ًارورحم نوكي ضعبلا نإف ءناسنإلا جازم اهنم ةدحاو

 ماستيو دربلا نم سسحتي ًاداربم ادرص رخآلا ضعبلاو اهنم مأستيو ةعرسب
 نيرررغأ اورشب :ُلِي هللا لوسر لاق .ًارمع لوطأ رورحلو هب ىفأتيو هنم

 لح ٠١7 :ةراحبلا 147 :رابخألا يناعم ء1ح 1117 : يناكلا -
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 رمخلا لوطو اسنملا بنة تس

 نم رحلا نأل دربلا نم لضفأ رحلا نأ نم درو ام هديؤيو «"”رمعلا لوطب
 .توملا درب نم دربلاو :ةايبحلا رح

 :ناسنإلا ةدالو موي يه ىرخألا ةمالعلاو
 وأ نماثلا وأ ثلاثلا مويلا ين دلو نم نأب رابخالا ضعب تدرو دقف

 ليوط نوكي يرمقلا رهشلا مايأ نم نيرشعلاو عباسلا وأ ؛نيرشعلا
 عباسلا مويلاو هرشع يناثلا وأ رشع يداحلا مويلا يف دلو نم اذكو ,رمعلا

 ."”رمعلا ليوط نوكي ةيسمشلا رهشالا نم نيرشعلاو

 رمعلا ليطت يتلا لامعألا

 ىلع تانسحلا ناحجرو حلاصلا لمعلاو ىلاعتو هناحبس هللا ىرقت مهملا
 ةيدبالا ةداعسلاب ناسنإلا زوفيل ترصق وأ تلاط رمعلا ةرتسف يف تائيسلا

 وأ دلخلا نانج ىلإ ربعمو رمث الإ ايندلا ةايحلا هذه امو .ربكأ هللا نم ناوضرو

 ناسنإلا ءاقبو رمعلا لوط نإف كلذ عمو .مئادلا يزمخلاو رانلا باذع

 كلذ نم سكعلا ىلعو ههريخ رثكو هرمع ةيقب يف هتانسح تداز اذإ نسح
 ترثك هرمع لاطو يقب املك هنإف ءيصاعملاو بونذلا لهأ نم ناك اذإ

 هئبقاغ تنسحو هلاح بلقنا نم كلذ نم ىنثتسي .هنيزاوم تفحو هاياطخ

 رامعالا هيف ترصقو لاجآلا هيف ترَدَمخ نامز ين نحنو ,ريخب هل متخو
 مايالا عرسأو مويلا يف تاعاسلا عرسأ امف تاعاسلاو مايألا ةكرب تبهذو

 بلطن نحو ,رمعلا يف نينسلا عرسأو ةنسلا يف روهشلا عرسأو رهشلا يف
 ءابطألا ةراهم انل هنمضت ال دقف ءلجألا يف ةئيسنلاو رمعلا ةدايزل ةليحلا
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 ام فالخ ىلع لاومالا انث هققحت الو ,مهريغ نم ًارامعأ رصقأ مهنال

 رداقلا ىوس هققحي الو" ٌهَدَلْخأ هَلاَم نأ بس ) ضعبلا روصتي
 لاعتملا رداقلا هللا وهو ايئش لهجب ال يذلا ماعلاو ءيش هزجعي ال يذلا

 .حيتافم هل لعج دقف مويقلا يحلا

 ام ءاصقتسال انم ةلواحم ين «نوقالصلا هتيب لآو ميركلا يبلا اهب ربخأو

 هللا ءاش اذإ دادزتو وبرت ةايح ةجيرب لجال هيلع ءوضلا طيلستو مهنع لصو

 .ةليوط ةكرابم نوكتو ؛هناحبس

 يف لكو سفن لكل اهنيعو لجآلا تقو دق هناحبس هللا نأ كشاال

 اهيدقو اهرصقو اهاطاف اهقلخ ىرخأ ةرابسعبو اهأربي نأ لبق نم حور
 دئارمل ًاعطاقو اهئاطشال اجل هلعجو اهبابسأ توسلاب لصوو ءاهرمخأو
 ,"اهنارقأ

 كلذ هللا ءاش اذإ ريصقتلاو ليوطتلاو ريحاتلاو ميدقتلل ةلباق يهف

 ريثكلا كرات درس ىلإ ردابأس امم رمعلا لوط ىلإ يدؤي ام ناسننإلا لسمعو
 نكمي لهو اهريدقتو لجألا ةقيقح لثم اهميدقت نكمي يتلا ثحلبملا نم

 يك اهمدقأ الو ثحبلا رخآ يف اهيلإ ريشأ دق ةيمالك ثحلبم اهنإف اهميدقت
 .راظتنا يف ىقبي الو ئراقلا ماسي ال

 ءاعدلاو ركذلا كلذ لوأ

 ىلإ ةليسولاو «للاعتو هناحبس هللا نئازخ حيتافم ناسنإلا اهيأ كيدي يف
 كيدي تعفر اذإف .هتلأسمو هئاعد يف كل نذأ دقف هغولب نكمي الام لك
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 رمعلا لوطو ةحصلا |...

 هتثثباو كتجامب هيلإ تيضفاف كارم ملع هتسيجان اذإو كءادن عمس هتيدانو
 رذحتو هفاخت امو كبورك هتفشكتساو كمومه هيلإ توكشو كسفن تاذ

 هئاطعإ ىلع ردقي الام هتمر نئازخ نم هتلاسو كرومأ ىلع هتنعئساو هنم
 امب هرعدت كاطعأ قازرألا ةعسو نادبألا ةحصو رامعألا ةدايز نم هريغ

 غلب ام ىلإ ردابف الإو ءبرقلاو بولقلا لهأ نم تنك اذإ كبلق يف جلتسخا
 :يتالاك رهو نيمرصعملا نع

 هلجأ يف رخؤي نأ دارأ نم :لاق هنأ ُْإيَي ينلا نع يورملا ءاعدلا ١-

 لوخدلا دنع تارم ثالث لقيلف ءوسلا ةئيم نم ناصيو هودع ىلع رصنيو

 «نازيملا ءلم هللا ناحبس :حابصلا يف لوخدلا دنع تارم ثالثو :لبللا يف

 .شرعلا ةئزو .اضرلا غلبمو ؛ملحلا ىهتنمو
 :لوقي كإيَي ينلا تعمس :لاق ةهتقلل نينمؤملا ريمأ نسع ىرسخأ ةياور يلو

 ءوسلا ةتيم هيقيو ؛هودع ىلع هرصنيو ءهرمع يف هللا ئسني نأ هرس نم
 ٌةيشعو ةركب ءاعدلا اذه ىلع بظاويلف

 .شرعلا ةئزو ء.اضرلا غلبمو .ملعلا ىهتنمو نازييملا ءلس هللا ناحبس
 ,ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو :لوقي مث ًاثالث ,يسركلا ةعسو
 ."كلذك

 ...نازيملا «لم هللا الإ هلإ الو ..نازيملا ءلم هلل دمحلاو :لوقي هنأ دارملاو

 ثالث كلذ لك ... نازيملا ءلم ربكأ هللاو
 هته نيدباعلا نيز مامإلا هاعد -"
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 بي ...... رمعلا لوط لماوع

 يف يل طسباو يرمع يف يل حسفا ؛قازرألا مسقم اي .لاجآلا رّدقم اي»

 .":يقزر

 هلو سوواط نبا هيوري يذلا ءاعدلا كلذ يف درو ام لضفأ لعل -*

 هبيقعت نم نوكي نأ ءاقبلا لوط ديري نم تامهملا نمو :لاق ةفيرظ ةصق

 يلع نيسحلا يبأ نع ؛ىسوم نب نوراه دمحم وبأ هاور ام ةالص لك دعب

 ءلاضف نب نسحلا نب يلع نع ءيئاسكلا يلجعلا بوقعي نسب دمحم نسب
 يبأ ىلإ لجر لد :لق جارد نب ليمج نع ؛ميكح نب دمحم نب رفعج نع
 نأ فئاخ انأو ,يبراقأ تامو ينس تلع يديس اي :هل لاقف غنا هللا دبع

 كناوخإ نم نإ هل لاقف ههيلإ عجرأو هب سنآ نم يل سيلو توملا ينكردي

 «بيرقب كسنا نم ريخ هب كسناو اببس وأ ابسن برقأ وه نم نينمؤملا
 ىلع لص مهللا :ةالص لك بيقع لوقت نأو .ءاعدلاب كيلعف اذه عمو

 ءيش ين ت ددرت ام تلق كنإ :لاق اهلا قداصلا نإ مهللا دمحم لآو دمحم

 ,هتءاسم هركأو ؛توملا هركي ؛نمؤملا يدبع حور ضبق يف يددرتك هلعان انأ

 رصنلاو ةيفاعلاو جرفلا كيلول لجعو دمحم لآو دمحم ىلع لصف مهللا

 ,يتبحأ نم دحأ يف الو يسفن يف ينؤست الو
 نإو نيقرفتم تئش نإو ؛لعفاف ادحاو ًادحاو مهيمست نأ تنش نإ

 .ةايحلا تملس ىتح تشع دقل هللاو :لجرلا لاق ,نيعمتجم تئش

 نوش نب نسحلا نب دمحم نإ :هللا همحر ىسوم نب نوراه دمحم وبأ لاق

 ضفخ يف ةنس نيرشعو نامثو ةئام شاعف ءاعدلا اذهب وعدي ناك يرصبلا

 .""تامف هكرتف ةايحلا لم نأ ىلإ

 04 : ةيداجسلا ةفيحصلا <*

 لحال /راجيلا 138: لئاسلا حالف ب



 رمعلا لوطو ةحصلا

 دجهتملا حابصم يف ءاعدلا اذه هللا همحر يسوطلا خيشلا دروأ دقو اذه

 دعب لِي هللا لوسر ينعي دق وهو ؟..نيمألا قداصلا نإ مهللا» :يف نأ الإ

 .ةاتكا قداصلا مامإلا ةدارإ قباسلا لقنلا يف لمتحما ناك ام

 هيلع بظاوو ءاعدلا اذهب اعد نم نأ يورو :هللا همحر خيشلا لاق

 ."'ةايحلا لمي ىتح شاع ةضيرف لك بيقع

 بطقلا ةياور «قداصلا» ةملك نم مظعالا لوسرلا ةدارإ ىلع لديو

 ًادمحم قدصملا قداصلا نإ مهللا :اهيف نإف تارعدلا باتك يف يدنوارسلا
 لاق نم : )1 اولاق :لاقو .نيمحارلا محرأ اي كتمحرسب :هرسخآ يف دازو ُْييَ

 ."”ةيحلا ّلم ىتح شاع ةضيرف ةالص لك ربد يف كلذ
 ةضيرف لك بيقع ءاعدلا اذهب اعد نم نأ يور :يسربطلا لافو

 ءاقلب فرشتيو :ةدايز ةخسن يفو) ةايحلا لمي ىتح شاع كلذ ىلع بظاور

 .(هجرف هللا لجع رمألا بحلص

 اناو ...هلآو هيلع كتاولص قدصملا قداصلا كلوسر نإ مهللا :هيفو

 .7تنش نم ركذتو نالف يف الو يسفن ... كلايلوأل لجعو ... هركأ

 نمم وهو ةقث جارد نب ليمج نأ كش الو .ريتعم دنسلا :يمقلا لاقو

 يف ًاهجو ناك نوراهر .هنع حصي ام حيحصت ىلع ةباصسعلا تسعمجأ
 لوصألا عيمج ىور ريظنلا ميدعع ةلزدملا ميظع ردقلا ليلج باحصالا

 ١ :دجهتملا حابصم 40

 '- :يدنوارلا تاوعد 154.

 *- قالخألا مراكم : 544



 تت. رمعلا لوط لياوع

 ةقل لاضف نب نسحلا نب يلع اذكو .يشاجنلاو خيشلا ةقثو تافنصملاو

 ىريو ضعبلا هقثو دقف بوقعي نب دمحم نب يلع الإ قبي ملف .يحطن

 يف ًاصوصخ ًايفاكو ًاربتعم نوكي نأ دعبي ال هعمو ؛لمهم هنأ رخآلا ضعبلا

 دروملا اذه لثم

 لكشب ةيورم ددرتلا ةلأسم ًاصوصخخ ثيدحلا نومضم نأ كلذ معديو

 .ًالقتسم اثمب هل اندرفأ دقو ةصاخلاو ةماعلا قرط نم رتاوتم

 رخآ ءاعد - 4

 يف زعيو مركي ءاعدلا اذه ىلع بظاو نم :مالسلا مهيلع مهنع يور

 :تافآلا نم ظفحيو يعيبط ًارمع هرمع لوطيو ؛سانلا
 ءايسبنالا عمم ينرشحاو نينسؤملا بولق يف ًابوبحم ينلعجا مهللا

 عّسوو ,ةمالسلاو ةحصلا لاح يف ةنس نيرشعو ةثام ىلإ ينغلبو .نيلسرملاو

 كلضف نم يندزو ؛كتلأس امن ينمرحت الو ,ينمهأ ام ينفكاو ؛يقزر يلع

 نيمحارلا محرأ وهو ًاظفاح ريخ هللاف ,ريدق ءيش لك ىلع كنإ ,كمركو

 .”نيرهاطلا هلآو دمحم ىلع هللا ىلصر

 :لق ,لق اهلك رفعج يبأ نع حيحص دئسب ينيلكلا ىور -5

 «ينذ يل رفغأو ,يرمع يف يل ددماو ,يقزر يف يلع عسوأ مهللا
 .”'يريغ لدبتست الو كنيدل هب رصتنت نم ينلعجاو

 طبل هللا دبع يبأ نع انباحصأ نم ةدع ىور :لاق قودصلا ىور _5
 :ةادغلا ىلص اذإ لوقي نأ يبأ ناك :لاق هنأ

 01 :ريشل ةمئالا بط -'

 577 :لئاسلا حالف 17 ح 284 صو ١1ج #50 7 يفاكملا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 0...

 نم اي ءهبلقو ءرملا نيب لوحي نم اي ديرولا لبح نم ىلإ برقأ وه نم اي
 دوجأ اي .ميلعلا عيمسلا رهو هيش هلثمك سيل نم اي ,ىلعألا رظنلاب وه
 عمسأ ايو ءوجرم لضفأ ايو ,وعدم ريخ ايو ىطعأ نم عسوأ ايو ؛لئس نم
 ايو نيبساحلا عرسأ ايو ,نيرصانلا ريخ ايو ,نيرظانلا رصبأ ايو ,نيعماسسلا
 عسوأو :دمحم لآو دمحم ىلع لص .نيمكاحلا مكحأ ايو نيمحارلا محرأ

 نم يناعجاو كتمحر نم يلع رشناو «يرمع يف يل ددماو ,يقزر يف يلع
 لك قزرب تلفكت كنإ مهللا ,يريغ يب لدبتست الو كنيدل هب رصستنت

 .رقفلا نم انفكاو ؛لالحلا عساولا كقزر نم يلايع ىلعو يلع عسوأف ةباد

 هللا امكمحر ابتكا ؛نيبتاك نم هللا امكايحو .نيظفاحلاب ًابحرم :لوقي مث
 هلبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينأ
 باتكلا نأو ءفصو امك مالسإلا نأو عّرش امك نيدلا نأ دهشأو .هلوسرو

 ًادمحم غلب مهللا ءنيبملا حلا وه هللا نأو .ثدُح امك لوقلا نأو .لزنأ امك

 تحبصأ دومحم يبرو تحبصأ ,مالسلا لضفأو ,ةيحتلا لضفأ دمحم لآو
 تحبصأو ؛يلمعب ًانهترم تحبصأ .يبر ينكلم ام الإ كلمأ ال ًاكولم ًادبع

 «تومأ هللابو ءايحأ هللابو ءيسمأ هللبو ,حبصأ هللب ,ينم رصقفأ دجأ ال ًريقف
 ."”روشنلا هللا ىلإو

 ىسمأو حيصأ اذإ -1

 ىسمأو حبصأ اذإ لوقي نأ مكدحأ ىلع ام :لاق ةغنقا هللا دبع يبأ نع
 الو ؛كنيد ىلع يبلق تبن .راصبألاو بولقلا بلقم مهللا :تارم ثالث
 ,باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم يل بهو ينتيده ذإ دعب يبلق غزت
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 نيس ... رمعلا لوط لماوع

 يقذر يف يلع عسوأو ٠ ءيرمع يف يل ددمأ مهللا هكتمحرب رانلا نم ينرجأو

 ,ًاديعس ينلعجلف ايقش كدنع باتكلا مأ يف تنك نإو ٠ ,كتمر يلع رشناو

 ."باتكلا مأ كدنعو تبثتو ءاشت ام وحمت كنإف

 .برغملا ةالص دعب نيتعكر ةالص دعب راملا ءاعدلا أرقي هنأ يور -8

 نإ ) :ىلاعت هلوق يف 234 انيلاوم ضعب نع سوواط نبا ىور دقف

 برغملا دعب ناتعكر يه :لاق "' 4 ًاليف وهو كَ ُدَسَأ ئه ليل ةئيئات
 هلوقو ةرخسلا ةيآو ةرقبلا لوأ نم تايآ رشعو باتكلا ةحتافب ىلوالاب أرقي

 هللا وه لتقر  «نولقعي موقل _ ةبآلا رخآ ىلإ _ ٌدِحَوٌدلإ كُهَلَو »
 قرم ةرشع سمخ دحأ

 يف هلوق نم ةرقبلا ةروس رخآو ,يسركلا ةيآو ,باتكلا ةحتاف ةيناثلا يفو

 قرم ةرشع سمخ دحأ هللا وه لقو _ ةروسلا رخآ ىلإ _ تاومسلا يفام هلل

 ةلامتس ةالص لكب هل بتك كلذ لعف نمف لاق ءامهدعب تئشامب عدا مث

 تغرف اذإف :ةدايز اهيفو رخآ قيرط يف كلذ يورو :هللا همحر لاق :ةجح فلا

 ."'راملا ءاعدلا رخآ ىلإ ..بلقم مهللا :تلق تملسو ةالصلا نم

 ءاعد -9

 اعد هملعي نأ هلأسي (دمحم ابأ ينعي) هيلإ بتك لاق مشاه يبا نع

 زعأ اي ,نيرصبملا رصبأ ايو «نيعماسلا عمسأ اي :ءاعدلا اذهب هيلإ بتكف

 .3145حا18+ ٠4 لئاسولا كردتسم 177 :لئاسلا حالف -'

 1: لمّزلل '

 .دكظ154 : ةرقبلا <

 .ةلل/» 194 :1 لئاسولا كردتسم 147 : لئاسلا حالف -'



 رمعلا لوطو ةحصلا
 لص .نيمكاحلا مكحأ ايو نيمحارلا محرأ ايو نيبساحلا عرسأ ايو نيرظانلا

 يلع ننماو .يرمع يف يل دو ,يقزر يف يل عسوأو دمحم لآو دمحم ىلع
 ,”يربغ يب لدبتست الو ؛كنيدل هب رصتنت نم ينلعجاو كتمحرب

 ناضمر رهش مدتغا

 لمتحا ةيوقت لجأ نم ماع للك يف ناضمر رهش يه ةديحولا ةصرفلا
 ىلع سّركت هيف ةدراولا ةيعدألا تراص كلذلو .رمعلا ءاضقنا مدعو ءاقبلا
 ردقلا ةليل يف اصرصخو عادولا ىلإ لوألا مويلا نم اهاثمأو ةطقنلا هله

 .ةمالقلا ةنسلا ةيادبو ةيقيقحلا ةنسلا ةياهن يهو فطعلا ةطقن يه يتلا

 ,ىنعملا كلذ ىلع دكؤت .اياور ةدع تدرو دقف كلذ نم نكي امهمر

 :لوقيو ناضمر رهش لصد اذإ هدلو يصوي لقت هللا دبع وبأ ناك دقن

 دفو بتكي هيفر ,لاجآلا بتكتو قازرالا مسقت هيف نإف .مكسفنا اودهجاف
 لاجألا نأو ًالصفم كلذ يف مالكلا مدقت دقو ,”هيلإ نودفي نيذلا هللا
 داريإ ىوس قبي ملو ,نيرشعو ةئالث ةليل ىضمتو رشع ةعمست ةليل بتكت

 : كل اهتعمج دق ينإف

 رهشلا لوأ ةليل ءاعد ١_

 رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ هنأ ةثيقل هللا دبع يبأ نع ثيدحلا يف ءاج

 ناضمر رهش اذه نآرقلا لزنمو ناضمر رهش بر مهللا :لقن ناضمر

 ,ناقرفلاو ىدهلا نم تانيب تايآ هيف تلزنأو .نآرقلا هيف تلزنا يذلا
 هملستو هيف انمّلسو انل همّلم مهللا همايق ىلع انعأو .همايص انقزرا مهللا

 ,ةيعدالا

 ؟هل :ة«راحبلا -'

 / لئاسولا 1١ :قودصلل ةنالثلا رهشالا لئاضفو ءئاضمر رهش لئاضف باب 36 :4 يناكلا رظنا -'
 الامم ما



 نذل

 اميف موتحنا رمألا نم ردقتو يضقت اميف لعجاو .ةفاعمو كنم رسي ينانم

 نأ لدبي الو دري ال ينلا هاضقلا نم ردقلا ةليل يف ميكحلا رمألا نم قرفي

 روفغملا مهيعس روكشملا مهجح روربملا مارحلا كتيب جاجح نم ينبتكت

 يف يل ليطت نأ ردقتو يضقت اميف لعجاو .مهتائيس مهنع رفكملا مهبنذ

 .0'لالحلا قزرلا نم يلع عسوتو يرمع
 ةليل لك ءاعد -

 :لوقت ةليل لك يف ناضمر رهش يف هاعدلا يف انتل هللا دبع يبأ نع

 ميكحلا رمالا يف موتحما رمألا نم ردقتو يضقن اميف كلأسأ ينإ مهللا

 روربملا مارحلا كتيب جاجح نم ينبتكت نأ لدبي الو دري ال يذلا ءاضقلا نم

 لعجت نأو ,مهيعس روكشملا ,مهبونذ روفغملا ؛مهتائيس مهنع رفكملا .مهجح
 نم ردقلا ةليل يف ميكحلا رمألا يف مرتحملا رمألا نم ردقتو يضقت اميف

 ناو يقزر يلع عسون نأو يرمع ليطت نأ لئبي الو دري ال ينلا ءاضقلا

 .”يريغ يب لدبتست الو كنيدل هب رصتنت نم يبلعجت
 ردقلا ةليل ءاعد -'*

 نم قرفت اميفو موتحما رمألا نم ردقت اميفو يضقت اميف لعجا مهللا
 ينبتكت نأ لدبي الو دري ال يذلا ءاضقلا ينو ردقلا ةليل يف ميكحلا رمألا

 مهبونذ روفغملا ؛مهيعس روكشملا ؛مهجح روربملا .مارحلا كتيب جاجح نم
 ,يرمع يف يل دمت نأ ردقت (و يضقت) اميف لعجاو .مهتائيس مهنع رفكملا

 .”نيمجارلا محرأ اي رانلا نم يتبقر كفت نأو ,يقزر يف يل عسرت ناو

 .5حال :4 يناكلا -'

 54ج 105 © بيذهتلا ”ح155 :4 يناكلا -'

 5055ج 155 :؟ هيقفلا -



 رمعلا لوطو ةحصلا

 يل عسرأو .يرمع يف يل ددما مهللا» :نيرشعو ثالث ةليل ءاعد نمو
 نم ينحتاف هايقشألا نم تنك نإو ءيلمأ ينغلبو ءيمسج حصاو ؛يفقزر يف

 كيبن ىلع ؛لزنملا كباتك يف تلق كنإف .ءادعسلا نم ينبتكاو ءايقشألا
 ."باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا اوحمي :هلآو هيلع كتاولص

 ناضمر رهش رخآ ءاعد 4

 يف :هيكل هللا دبع يبأ نع ؛ريصب يبأ نع ربتعم دنسب يناكلا يف دروأ
 ةناضمر رهش عادو

 هيف تلزنأ يللا ناضمر رهش» لزنملا كباتك يف تلق كنإ مهللا

 ميركلا كهجوب كلئسأف مرصت دقو ناضمر رهش اذهو «نآرسقلا

 ينبذعت نأ ديرت وأ يل هرفغت مل بنذ ىلع يقب ناك نإ ةماتلا كتاملكو
 الإ رهشلا اذه مرصتي وأ ةليللا هذه رجف علطي ال نأ هب ينسياقت وأ هيلع

 اهوأ اهلك كدماحمب دمحلا كل مهللا نيمحارلا محرأ اي يل هترفغ دقو

 نودهتجملا نودماحلا قئالخلا لاق امو اهنم كسفنل تلق ام اهرخآو
 نم كقح ءادأ ىلع مهتنعأ نيذلا كل ركشلاو كركذ نورفوملا نودودسعملا

 نيقطانلا فانصأو نيلسرملاو نييبنلاو نيبرقملا ةكئالملا نم كقلخ فانصأ

 نم انيلعو ناضمر رهش انتغلب كنأ ىلع نيملاعلا عيمج نم كل نيحبسملاو
 ىهتدم كل كلذبف كنانتما رهاظتو كناسحإو كمسق نم اندنعو كمعن
 لج دبألا لوط دفني ال يذلا دمرسلا دلخملا دكارلا مئادلا دلاخلا دمحلا
 هيف انم ناك امو ةالص نم همايقو همايص انع تيضق ىتح هيلع انتنعأ كؤانلا

 كوفعو كزواجتو كلوبق نسحلب انم هلبقتف مهللا ركذ وأ ركش وأ رب نم

 8/421 لامعألا لابقإ -'



 ان ....... رمعلا لوط لماوع

 بولطم ريخ لكب هيف انرفظت ىتح كناوضر ةقيقحو كنارفغو كحفصو

 بنذ وأ بولجم ءالب رأ بوهرم لك نم هيف انيقوتو بوهوم ءاطع ليزجو
 ميرك نم كقلخ نم دحأ هب كلئس ام ميظعب كلئسأ ينإ مهللا برسكم

 نأو دمحم لآو دمحم ىلع يلصت نأ كئاعد ةصاخنو كئانث ليمجو كئامسأ

 ةكرب ايندلا ىلإ انتلزنأ ذنم انيلع رم ناضمر رهش مظعأ اذه انرهش لعجمت

 مامتو يلئاسم يف ينعفشتو يجئاوح ءاضقو يسفن صالخو ينيد ةمصع يف
 كتمحرب ينلعمت نأو هيف يل ةيفاعلا سابلو ينع ءوسلا فرصو يلع ةمعنلا

 رجآلا مظعأ يف رهش فلأ نم ًاريخ هل اهتلعجو ردقلا ةليل هل ترسخ نمم
 كلئسأو مهللا رسيلا ماودو رمعلا لوطو ركشلا نسحو رخذلا مئاركو
 كنانتماو كناسحإ ميدقو كلالجو كلامعنو كوفعو كلوطو كمتحرسب

 نسحا ىلع لباق نم هائغلبت ىتح ناضمر رهشت انم دهعلا رخأ هلعبت ال نأ

 معنأو كتيفاع ىفعأ يف هل نيفرتعملاو هيلإ نيرظانلا عم هلاله ينفرعتو لح

 ال هريغ بر يل سيل يذلا بر اي كمسق لزجاو كتمحر عسواو كتمعن

 يف هينيرت ىتح ءاقلل ينم دهعلا رخآ الو ءانف عادو هل ينم عادولا اذه نوكي

 ءاعدلا عيمس كنإ ءافولا نسحأ ىلع كل انأو ءاجرلا لضفأو معنلا عسوأ

 كيلع يلكوتو يقناكتساو كل يللذتر يعرضت محراو يئاعد عمسا مهللا
 كب الإ ًاغيلبت الو ًافيرشت الو ةفاعم الو احلجن وجرا ال ملسم كل اناو

 انأو ناضمر رهش يغيلبتب كئامأ تسدقنو كؤانث لج يلع ننماو كنمو

 ىلع انناعأ يذلا هلل دمحلا قئاوبلا عيمج نمو روذحو هوركم لك نم افاعم

 . "هنم ةليل رخآ ينغلي ىتح همايقو رهشلا اذه مايص

 6ج153 14 يفاكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا .٠

 رطفلا ديع 5

 :رطفلا موي رجفلا ةالص دعب ءاعدلا

 تردقو تيضقو تدرأو تئش اميف لمجت نإ كلأسا ينإ مهللا

 ينعض رقت نأو ؛يلجأ ين ئسنتو ءيرمع ليطت نأ تذفنأو تمتحو

 نأو ؛يلذ رعت نأو ,يتنكسم محرت نأو ,يتقاف ربجت نأو .يرقف ينغت نأو

 ٌردت نأو يتلق رثكت نأو يتشحو سنوت نأو .يتلئاع ينغت نأو ,يتعض عفرت

 يليند رمأ نم ينمهأ ام ينيضكت نأو ,ضفخو رسيو ةيضاع يف يقزر
 نأو ؛ينوضفريف سانلا ىلإ الو .اهنع زجعاف يسفن ىلإ ينلكت الو ,يترخآو
 7” .يدسجو يندبو ينيد ين ينيفاعت

 رمعلا ليطت لامعأ

 لجألا يف ئسنتو
 ال رمعلا لوطل ةعفان ىتش فونص نم ةفلتمغ ًالامعأ انرابخأ ركذت

 فلتخت يهف .دحاو ناونع اهعمجي الو ؛صاخ راطإ ين لامعالا هذه رطانت

 .ءاعدلاو ةلصلاو ربلا ىلإ ءاذحلا ديوجت لثم لمشتل اهتيهام يف نيابتتو
 امنإو هتايح يف صخخشلا هعباتي دحاو جمانربل لامعالا ءذه عضخت الو

 ,ةقرفتم تالاجمو ةفلتخم تالاح يف اهتياعر مزلت تايصوت نع ةرابع يه
 اهمهأ يتلا ةيلكلا نيوانعلا ضعبل اهعاضمخإ ةساردلا هذه يف لواحم

 ام مث نمو نراكذألاو تادابعلا ضعب مازتلا هيليو ءاطعلاو ةنسحلا قالخألا
 .اهريغو ةفاظنلاو حاكنلاو ةيذغتلاب طبتري

 خام راجبلا -“



 7 حسا ب مي سس زدعلا لول لياؤع

 ةئسحلا قالخألا ضعب :لوألا

 هب ثعب يذلا رمألا هنال هسفن يف برلطم للا نسُح نإف ًاساسأ
 لب .قالخألا مراكم مامتإل متاخلا لوسرلا هناحبس هللا ثعب امنإو ءايبنالا

 تاهجلا عيمج نم قلخلا نسح نأ رابخألا ةماع ةظحالم دعب تبلا نكمي

 ةلعاقك ناسنإلا ءاقبو رمعلا لوط يف اهرود اه قالخألا بتك يف ةروكذملا

 .رمعلا لوط اهنم يتلا ةفلتخملا اهضارغأ لجأل اهتياعر نكمي ةيلك

 رمعلا لوط لاجم يف قالخألا ضعب ىلع ديكاتلا درو دقف كلذ عمو

 : يلاتلاك اهركذن

 نسحلا لرقلا ١_

 نيرخألل ريخلا بحو ةبحملاو بيطلاب حوضفي ناسنإلا مالك ناك اذإ
 ركذو ةئسحلا مهلامعأ نيسحت وأ مهئيسحتو :ةعفرلاو ةيقفوملا ينمتو ةفارساو

 نيب ربكألا زجاحلا اهنإف سفنلا ىلع مهليضفت كلذ نم رثكأو ,مهلئاضف

 مهئاعدو سانلا ةبحم بلجت يتلا رومألا نم كلذ ريضو .ربسكلار عضاوتلا

 ؛لجالا يف ئسنيو رمعلا ليطي امم كلذ نإف صخشلا ءاقب مهينمت ىتحو

 . ريخلا ةماع لب ةبغا ثرويو

 هقزرلا يمديو لالا يرثي نسحلا لوقلا : تل نيسسحلا نسب يلع لاف

 .”ةنبللا لحشديو .لهألا ىلإ ببحيو ؛لجألا يف ئسنيو
 فورعملا عانطصا _"

 لمعلا ناونعلا اذهب دوصقملاف ظافلأو لوق درجم قباسلا لماعلا ناك اذإ

 لاض الشرإك ؛مهلكاشم لحو سانلا جئاوح ءاضقو ,فورعملا عانطصاو

 يلامأ ٠٠ج 49 :قردصلا ىلامأ ,١٠٠ج 789 :لاصخلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 0.-.--..-..........

 ةيشفو دابرغلا رومأ ليهستو .علاجلا ماعطإو .زجاعلا ةدعاسمو قيرطلا
 ةيلستو رئانجلا روضحو ,ىضرملا ةنايعو ,هوعجار وأ هوجاتحا اذإ سانلا رومأ
 ًافيط لمشي هنإف كلذ ريغو ؛لجارلا لاصيإو فيعضسا نوعو ؛باصسملا

 رطخت ل نإو نيرخآلا جئاوح ءاضق يف بصي ام لكو لامعألا نم ًاعيسو
 ًاضيأ كلذ لكو «كلذ ىلإ تجاتحا اذإ ةجوزلا ةعماجم لثم ىتح لبلاب
 .هرمع لوطو هءاقب مهينمتو سانلا ةبحم بلج لاجم يف بصي

 ."رمعلا يف ديزي فورعملا عانطصا ةرثك :ةظنكف ”يلع لاق
 لمع يفكي الق .ةرثكلاب ديقم فورعملا عانطصا نأ ىرش تناو

 ىلع ديكأتلا ءيجيو ةرثكلا قدصت نأ بجي لب نيترس وأ ةرم فورسملا
 لاق كلذ دايتعاب ديقم رهف كلذ عمو هلهأ ريغ ىلإ فورعملا عانطصا

 ةمعنلا هاقبو هرمع يف ةدايز تناك لجرلا نهملعت اذإ ةثالث :ةنقلا قداصلا
 ."هلهأ ريغ ىلإ فورعملا هعانطصاو ...هيلع

 قلذللا نسح _*

 ناك نإو لعفلاو لوقلا لمشيو هيقباس نم معأ مانع نارنعلا اذهو

 لحلا اذه يف ىتح هنكلو .نسحلا لوقلا ىلع كلذ قالطا ين بلاغلا
 ليقتساو نيرخآلا عم مالكلا دنع مّثسبتلاو رشيبلاك لامعالا ضعب لمشي
 ةئويللاو ةئورملا لامعتساو سلجتا يف هل ةعسوتلاو ردص ةباحرب مداقلا
 .ةنسحلا قالخألا يف لخدي امم كلذ ريغو عضاوتلاو

 .”رامعالا يف ناديزيو رايدلا نارمعي قلخلا نسحو ربلا :ةهتقف قداصلا لاق

 855 :1؟لئاسولا كردتسم ,!1ج 475 :؟ مكحلا ررغ -'

 .هلهأ ىلإ فورعملا هعانطصاو 68ج ؛4 :4يناكلا يف ةياورلا نكلو :ريشل ةمئالا بط -'
 .حيحص ىتحو ربتعم دنسي هج 0٠١ :؟يقاكلا -"



 بي ...... رمعلا لوط لماوع

 نيدلاولا رب 4

 ىلإ جاتحي ال ام ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مهربو نيدلاولا ىلع ديكأتلا

 ناسحإلا وه ربلاب دارملاو .هناحيس هللا ةعاطإ رلتي مهيلإ ناسحإلاو نايب

 مهتلصو مهتدعاسمو مهتعاطإ يلاتلابو مهتدومر مهاضر بسكو مهيلإ

 ,رمعلا لوط يف هرود تابثإ انه مهملاو ,نايب ديزم ىلإ جاتحي ال امم كلذ ريغو

 نمضأ محرلا ةلصو نيدلاولا رب يل نمضي نم بِي للا لوسر لاق

 ام رابلا لمعيلو :لْقَي لاقو ,ةربشعلا يف ةبحناو رمعلا ةدايزو لاملا ةرثك هل

 ."رانلا لخدي نلف لمعي نأ ءاش

 حويشلا ريقرت

 هريغو قلخلا نسح يف لخدي خيشلا ريقوتو نيدلاولا رب نأ مرجال
 نأ كش الو ؛ريمعلا لوط لاجم يف هصرصخب هيلع ديكاتلا درو نكلو

 ذخأتو ديب يطعتف ,مهرامعأ لوط يف لخدتي دقو ةايحلا مه ببحي مهريقوت
 لبق ةايحلا هذه يف هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمو ةايسحلا ةنس ,ىرسخأ ديسب

 .ةرخآلا

 ."خويشلا ريقوتو ىذالا كرت رمعلا يف ديزي اممو :اهتنلا يلع لق
 ىفألا كرت ١_

 ىلإ وعدت نيرخآلا ةيذأ نأ كش الو نلخلا نسح يف لخدي ًاضيأ اذهو

 هاعد ًاصوصخخو باجتسي دق ءاعدلا نإف «هيلع ءاعدلا ىتحو هتوم مهينمت
 .ًادحأ يذؤي الو فيعضلاو مولظملا ةرعد بنتجيلف ءاقبلا دارأ نمف مولظملا

 .بايللا بل نع ,19916ج 118 :18لئاسولا كردتسم -'

 542 راحبلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ........

 راوجلا نسح ال

 مالسلا نيد وه مالسإلاو ,رامللب هلي ينلا يصوي ليئربج لاز ام

 راجلا قوقح ناسنإلا ىعار اذإف ؛نمآ لحم ريفوت يف يعسلاو ةبغاو حلصلاو

 نم ريثك نم صلختو مهتدرم بسك مهيلإ نسحأ لب .مهنع هاذا فكو
 ىلإ رشبلا اهلصري يتلا رورشلا عارنأو دسحلاو نيعلاك ةيدوملا قئاوبلا

 م
 بجي ايالبلاو نحما يف مهضعب ةدعاسمو قطانملاو راوحللا فتاكت نإ لب .

 ءاعدلاو فطاعتلاو ةبحلا ثرويو .كلاهملاو رطاخملا نم ريثسكلا ناسنإلا

 .كلذ ينمتو رمعلا لوطو ريخلاب

 ."«رامعألا يف ئسنيو رايدلا رمعي راوجلا نسحف :ٌةيلي هللا لوسر لاق
 قلاوبلا بنجت -8

 يف مادامو هيف دايدزالاو هيلع ماودلاو ريخلا يوني نمؤملا ناسنإلا ماد ام

 ىلع مزع اذإف ,هرمع يف هل دميو لب .موسرملا هلجأ ىلإ ىقبي بارثلا بلط
 هناحبس هللا لجعي دقف هررضب هؤاقب راصو ريخلا لامعأ كرتو ةيصسعملا

 .رشلا لمعو ءاقبلاب ررضتي ال ىتح هءانف ىلاعتو

 هلجال لمجي هنأ هللا ىلع نمؤملا ةمارك نم يلع ايد :ُيِيَي هللا لوسر لاق

 : قا دمحم نب رفعج لاقو اديلإ هضبق ةقئابب مه اذإف ةقئابب مهي ىتح أاتسقو
 ."ةرامعألا يف مكل دمي قئاوبلا اوبنجت

 نسح :لاقاقلا هللا دبع يبأ نع حج يلو هلا هللا دبع يبأ نع 8ج هلثمو ١1جاتا/ :؟يناكلا -_

 .رايدلا ةرامعو رامعألا يف ةنايز راوجلا
 00ج 1١ 2 قل اضرلا رابغ نويع -'



 1707 تعم ...... رمعلا لوط لماوع

 ىبلا -4

 رابخألا يف عساو لكشب ةلصلاو ةقدصلاو ّربلا ىلع ديكاتلا درو

 نع انه ثيدحلا نوكيو امهتيمهال نيلقتسم نيناونع نيريخألل درفنسو
 نيرخآلا ىلإ ناسحإلا يف عسوتلا وهو اري رب نم ابلا رسكب ّربلا

 ةايحلا يف ةقيرطلا رييغت ينعي اذهو .مهيلع ةقفشلاو ,مهئاطعإو مهتفطالمو

 ناسحإلا يف يعسلاو كرحتلاب هنع ةضاعتسالاو ءاوطنالاو شامكنإلا كرتو

 لخب ال ثيحب هعسو رادقمب هسفنل هبلطي امك مهل ريخلا بلطو نيرخالل

 اهيلع ٌرصيو ةقيرطلاو ةيورلا كلت ىلع كلذك رمتسيو .هتشيعم ماظنب
 لما نم قافنإلا ينعي وهو «نربحت ام اوقفنن ىتح ربلا ةبئرم ىلإ غلبي ىتح
 .نيرخآلا ةمدخل هرخسي كلذ لك مزعلاو ركفلاو سفنلاو هاجاو

 ,رمعلا يف ناديزيو رقفلا نايفني ةقدصلاو ربلا :ةنكل رقابلا مامإلا لاق

 ينتعيش نع ناعفديو :ائقلا هنع رخآ ربخ يفو وسلا ةتيم نيعست ناعفديو

 ."ءوسلا ةتيم

 ديكأتلا درو دقو ءرمعلا ين ديزي هدحوب ٌربلا نأ رابحألا نم دافتسملاو

 ىلإ لامعالا رئاس ريثأت نأ ىتحو رمعلا ةدايزل ديحولا لماعلا هنأكو هيلع
 ,ربلا الإ رمعلا يف ديزي ال :ٌعْياَي ينلا نع درو دقف ,مودعملاك هريثأت بناج
 نم هنركذ ام رئاس لوخد لجال كلذ لعلو .””ءاعدلا الإ ءاضقلا دري الو

 ربو فررعملا عانطصاو نسحلا لوقلا لثم نإف «ناونعلا اذه تحت لامعالا

 .ربلا ناونع تحت ةلخاد اهلك اهريغو خويشلا ريقوتو نيدلاولا

 .هوس ةثيم نيعبس 1715ج 77 :!هيقفلا يو ؛؟ح ' :4يفاكلا -'

 0017 ٠611ج 199/ :ةلئاسولا كردتسم 584 :قالخألا مراكم -'



 معلا :لوطو ةحنضلا .تلسشتت

 رمعلا لوطو ةتدصلا
 ثيحب تعّرنتو هتاكلهم تبّعشت دق فيعض دوجوم ناسنإلا نأ كش ال

 نيعلا ريثأت لثم ىرُي ال اهنم ريثكلا نال اهنم رذحتل الإو اهرصح نكمي ال
 همسج ايالخ نأ ىنحو ضرملا لماوعو تابوركللك ةيئرملا ريغ تاقولخللاو
 مدهاو قرغلاك ةفورعملا للعلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ؛لتاق ردع ىلإ بلقنت دق

 .ودعلاو ضرملاو ءابولاو قرحلاو

 ؟هيف رثؤت نأ نم عنميو ءادعألا كلت لك عفادي اذامبف

 ةلئاحلا ةيعافدلا اهراثآ ىفخت دق ةنيصح ةنج يه ةقدصلا نأ كشاال
 يفخ داضمو عفادم يهف سوسحم الو يئرم ريغ لكشب تايداعملا ريثأت نود

 . ةيفخ تاكلهملا كلت نأ امك

 ءالبلا للع نم هدهاشن ام نإف , دقعأو روصستن ام ضدأ رمألا لب

 تسيل اه ضرعتي يتلا رطاخملاو ناسنإلا بيصت يتلا بئاصملا بابسأو
 تاعاعشإلا هبشت ءامسلا نم لزنت ةيعقاو للع كائهو .ةيرهاظ الدلع الإ
 للعلا يهف ؛مئانلاو يشاملا بيصتو ءامسلا نم لزنت يتلا ةيميدسلا
 نأ نكمي يتلا ةيعقاولا للعلا كلتل داضملا يه ةقدصلا نوكتو ؛ةيسقيقحلا

 .ةليلو موب لك يف انبيصتو اف ضرعتن
 نمؤم نم امف اهيف اوبغراو ةقدصلاب اوركب :غتكا قداصلا مامإلا لق

 نم لزني ام رش هنع اهب هللا عفديل هللا دنعام اهب ديري ةقدصب قدصتي
 ىلإ ءامسلا نم لني ام رش هللا هلقو الإ مويلا كلذ يف ضرالا ىلإ ءامسسلا
 ."مويلا كلذ يف ضرالا

 1ج ه :ةيناكلا -'



 5 تس رمعلا لوط لماوع

 بيصي دق موي لك يف ضرألا ىلإ هامسلا نم لزني ءيش ةمثف

 رثؤت مل كلذ الون :ةيرهاظ ةلعن ًاضرغ نوكي نآل ًالهؤم هلعجبو صخشلا

 لح جاتحي ديقعتلا نم عون اهيف ةلأسلاف .هبصت مل وأ ةيرهاظلا ةلعلا هيف

 ءيش كرد لاجب يف ثيدحلا ملعلا انفعسي دقو ةلماكتم ةسارد ىلإ اهزومر

 .كلذ نم

 ريغ مدهلاو قرغلاو قرحلا لثم عفدو ةقدصلا نيب ةقالعلا كرد لازي الو

 .هلاثمأو بئناجلا اذه ثحبت ةيملع دهاعم سيسات ىلإ جاتحيو رودقم

 ءادسلا ةقدصسلاب عفديل وه الإ هلإ ال هللا نإ قي هللا لوسر لف

 ."ءوسلا نم ًاباب نيعبس دعو نونجلاو مدهلاو قرغلاو قرحلاو ةليبدلاو

 تايهام نمو ةبعشتم ةياورلا يف ةروكذملا ءوسلا باوبأو روسالا هذهف
 ىئستي فيكف هلاونملا اذه ىلع اهلك نيعبسلا نأ رهاظلاو ؛ىرت امك ةفلتخم

 قئاقحلا كلت لكل ًاعفادو ًاداضم نوكت نأ -ةقدصلا ينعأ- ةدحاو ةيهام

 .رخآ رس وهف ةنيابتملا ةفلتخملا

 ااهريغو ءوس ةتيم ,نيمسق ىلإ توملا مسقت ةيمالسإلا ةيرظنلا نإ مث

 ىلع هراثآ رهظت نيشم ضرمب ةقوبسملا ةيزخملا ةتوملا يه ءوسلا ةتيم لعلو
 نيح توم ا وأ .امههباش امو (يردجلا) ةليبدلاو ماذجلك ههوشتو ندبلا

 .«يس لمع ىلع مادقإلا وأ مرج باكترا

 .ةيلكلاب توملا كلذ لثم عفدت ةقدصلا نأ ركذت رابخألاو

 ,”ءوسلا ةتيم عفدت ةقدصلا :ُُيَي هللا لوسر لق

 :؟ح ه :4يفاكلا -'
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 لاق رمعلا ليوطت يف ةقدصلا رود ىلإ ثحبلا اذه يف ضرعتلا مهملاو

 لثم ءالبلا دري الو ؛ةقدصسلا لثسم رمعلا يف ديزي الا :ُْيَي هللا لوسر

 ."”ةءاعدلا

 اهغلبي ال هئأو رمعلا ةدايز لاجم يف ةقدصلا رود ةيمهأ ىلع لدي وهف
 «كلذ يف بيبستلاو ريثاتلا يف اهركذنس وأ اهانركذ يتلا رومألا نم ءيش
 .محرلا ةلص كلذ نم ىشتسيو

 ىلع لدي الو ةيمهألا نايبل يتأب ريبعتلا اذه لشم نإف ةيلك ةروصبو

 ,/”خربلا لثم رمعلا يف ديزي الا :الَي لوق لثم عم ضراعتي ىتح رصسحلا
 امهنيب نوكي الف هقيداصم نم ةدحاو نوكتو ربلا يف ةقدصلا لخدت نأ الإ

 .رصخحلا ىلع نامالكلا لد ول ىتح ضراعت

 تاياورلا يهر امهنيب قرفلا دوجو ىلع لدت تاياور كانه نكلو
 نيعسن ناعفديو رمعلا يف ناديزيو رقفلا نايفني ةقدصلاو ربلا» :ةلئاقلا
 فطع نم نوكي نأ الإ ةقدصلا ريغ ربلا نأ ينعي اذهو .”"ةءوسسلا ةتيم
 رمعلل ةقدصلا ةدايز يف كش ال كلذ نم نكي امهمو .ماعلا ىلع صانخلا
 .ةلئسألا ضعب ىقبت نكلو ايالبلا عاونأل اهعفد اذكو

 صضعبلا ينو نوعست تاياورلا ضعب يفن ددعلا نع لاؤسلا :اهنم

 فيحصتلا لامتحاو ةهباشتم نيدنعلا ةباتك تناك املو ,نوعبس رخألا

 .نيعبسلا بناج يف ةيلغلاف ادراو

 .4إ* ؛؟كردتسملا ةفئاخ -'
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 .. رمعلا لوط لماوع

 يه امو دنعلا كلذب ديدحتلا ين هجولاوهامف .كلذ ناك اذإف

 عاونأ ددع وأ ءامسلا نم لزنت يتلا ءالبلا عاونأ دنع وه لهف هتيصوصخ

 اذه نأ وأ ةرثكلا نايب درج اهنأ وأ ؛ةقدصلا عم ةيخنس اهل يتلا ءالبلا

 .كلذ نم ءيش يف تبلا نكمي ال ؟بابسأو توملا للع ددع وه ددعلا

 ةقدصلا ءاطعإ يفكي لهف :ةقدصلا ءاطعإ ةيفيك نسع لاؤسلا :اهنمر

 ؟ةصاخ ةقيرط كانه وأ ,قفتا امفيك

 نع ربتعملا ريخلا يفف .ديلاب ءاطعإلا رابتعا رابخألا ضعب نم دافتسي

 نم اعون نيعبس عفدتو ,ءوسلا ةتيم يقت ديلاب ةقدصلا» :ةقنكل هللا دبع يبأ

 ,""«لعفي ال نأ هرمأي مهلك ًاناطيش نيعبس ىحل نع كفتو ءءالبلا عاونأ
 ةبلغلا جرحت جرخ ديقلا اذه نا وأ ديلاب ءاطعإلا موزمل ينعي اذه لهف

 تسيلو ديلاب نوكت امنإ ةنمزالا كلت ةقدصلا يف بلاغلا نأ رابتعاب

 .ناك ومن يأب ريقفلا ىلإ اهاصيإو ةقدصلا ءاطعإ ةيافك دعبي الف ؟ةلاوحلاب

 رهاظلاف ةقباسلا ةياورلا يف روكذملا ناطيشلا رود نع لاؤسلا :اهنمو

 وهو ؛رثكأ سيل ةقدصلا ءاطعإ نم عنملاو ةسوسولا وه ناطيشسلا رود نأ

 دوهشم
 تاقوالا نأ وأ لّضفم تقو اهل لهف ؛ةقدصلا تقو نع لاؤسلا اهنمو

 ةقدصلاب ريكبتلا ةيلضفأ رابخالا نم دافتسلاف ؟لضفلا يف ةيواستم اهلك

 سحن هنع هللا بهذأ حبصي نيح ةقدصب قدصت نم :غيكا قداصلا لاق

 7 همويلا كلذ
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 رمعلا لوطو ةحصلا 0.2

 لدت ةياور كانه نكلو ةققدصلاب اوركب) ةلئاقلا ةياورلا تمدقت دقو

 سحن عفدت اهنا ديب .راهنلا لوأ وأ ليللا لوأ ناك ءاوس :ةيلوالا لضف ىلع
 هنع هللا عفدي نأ هرس نم :ُْإَلَع هللا لوسر لاق ةليللا كلت وأ مويلا كلذ

 بحأ نمو .هموي سحن هنع اهب هللا بهذي ةقدصب هموي حتتفيلف هموي سمن
 سحن هنع هللا عفدي ةقدصب هتليل حتتفيلف هتليل سحن هنع هللا بهذي نأ

 ,هتليل

 لاق ,رمعلا لوط لاجم يف راهنلا ةقدص ىلع ديكأتلا درو دقف كلذ عمو
 بلذلا وحمتو برلا بضغ ئفطت ليللا ةقدص نإ» :ةتكا قداصلا مامإلا

 ,"رمعلا يف ديزتو لملا رمثت راهنلا ةقدصو .باسحلا نوهتو ميظعلا
 ةةرخآلل ةيليللا ةنسحلا لمعألا عفن اهنم دافتسي ىرخأ تاياور كانهو

 .ايندلل ةيراهنلاو
 ينفذ ؟لاظلاو رفاكلا عفنت وأ نمؤملل ةقدصلا عفن صتخي له :اهنمو

 تابثإ نكلو .هوسلا ةتيم يتعيش نع ناعفدي امهنأ ةقدصلاو ربلا ةياور
 نأ نوري اوناك» :ةفقلا يلع لاق دقو ًاصوصسخ ,ءادع ام يفني ال ءيشلا
 .ةمداقلا صصقلا هديؤيو «”؛مولظلا لجرلا نع اهب عفدت ةقدصلا

 نمو نمؤملا ىلع قدصتلا طرتشي لهف هيلع قدصتملا وه نم :اهنمو
 ةقدصلا ةيافك رهاظلا ؟فلاخملا ىلع قدصتلا يفكي وأ ,طقف حلا فرع

 .ريثكب لضفأ فراعلا نمؤملا ىلع ةقدصلا تناك نإو ًاضيأ فلاخملا ىلع

 .4ح7 :4يناكلا -'
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 يلا ...... رمعلا لوط لماوع

 وهو تّشر دقو ةليل يف اتق هللا دبع وبأ جرخ :سينخ نب ىلعم لات
 ,هللا مسب :لاقف يش هنم طقس دق وه اذإف هتعبتاف ةلعاس ينب ةلظ ديري

 معن :تلق ؟ىلعم :لاقف ,لق هيلع تملسف هتبتاف :لق ءانيلع در مهللا

 نع زجعأ بارجب انأ اذإف ؛تدجو امف كديب سمتلا :يل لاقف .كادف تلعج

 هب ىلوأ انأ ال» :لقف ؟يسأر ىلع هلمحأ كادف تلعج :تلقف ءزبخ نم هلمح

 ماين موقب نحن اذإف ةدعاس ينب ةلظ انيتأ :لاق ؛يعم ضمأ نكلو كنم

 انفرصنا مث مهرخآ ىلع ىتأ ىتح نيفيغرلاو فيغرلا سدي لعجف
 ,ةقدلاب مهانيساول هوفرع ول :لاقف ؟قحلا ءالؤه فرعي كادف تلعج :تلقف

 الإ هنزخي نزاحخ هلو الإ ائيش قلخي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ ,حلملا يه ةقدلاو

 دي يف هعضو ءيشب قدصت اذإ يبأ ناكو .هسفنب اهيلي برلا نإف ةقدصلا

 ليللا ةتدص نإ ؛لئاسلا دي يف نر مث همثشو هلبقف هن هدترا مث لئاسلا

 راهنلا ةقدصو ءباسحلا نوهتو ميظعلا بنذلا وحمتو برلا بضغ ئفطت

 طاش ىلع رم نأ امل انك ميرم نب ىسيع نإ ,رمعلا يف ديزتو لاملا رمثت
 هللا حور اي ,نييراوح لا ضعب هل لاقف ههاملا يف هتوق نم صرقب ىمر رحبلا

 ةبادل اذه تلعف :لاقن ,لق ؟كتوق نم ره امنإو اذه تلعف ّمِل هتسملكو

 ."ميظع هللا دنع هباوثو املا بارد نم هلكات

 ناك ءاوس ةقدصلا ىلإ جاتحما وه هيلع قدصتملا نأ كلذ نم هلفتسملاو

 ةقدصلا الإ ءكتوقب اهرثؤت ةبادوأ ًاناسنإ ناك ءاوسو الوأ قحلاب ًافراع

 .طقف ةيالولا لهأ اهعضومف ةاكزلا ينعا ةبجاولا

 حما يناكلا -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 0... ب يي سي

 ةقدصلا صصق ضعب

 يرهيلا ةصق ١_
 زو للا لوسر لاقن ؛كيلع ماسلا :لاقف هيلي ينلاب يدوهي رم

 ينلا لاق ءكيلع توملا :لاق تولاب كيلع ملس امنإ :هباحصأ لاقف ,كيلع

 يف دوسأ هضعب يدرهيلا اذه نإ يي بلا لاق مث تدر كلذكر :ُْيَي

 نأ ثبلي مل مث هلمتحاف ًاريثك ًابطح بطتحاف يدرهيلا بهذف «لتقيف افق
 فروج يف دوسأ اذإف بطحلا عضوف .هعض :ُيِإكَي هللا لوسر هل لاقف .فرصنا
 تلمع ام :لاق ؟مويلا تلمع ام ,يدوهي اي .لقن درع ىلع ضاع بطحلا
 ةدحاو تلكأن ناتكمك يعم ناكو هب تئجف هتلمتحا اذه يبطح الإ ًالمع
 هنع هللا عفد اهب :ُادَي هللا لوسر لاقف ,نيكسم ىلع ةدحارب تقدصتو

 ”ناسنإلا نع هوسلا ةتيم عفدت ةقدصلا نإ :لاقو
 رفاكلا نع ةقدصلا عند :هنم ,رومأ ةلع ةصقلا هله نم مهلتسنو

 هاهنمو .ناسنإلا نع عقدت يلاتلابو .نمؤملا نع عفدت امك قحلل يدلعملا
 زبخلا يه يتلا ةكعكلا لثم تلق نإو ةعفا يهف ةقدصلا راغصستسا مدع
 ره يذلا دوسالا بجحت ةيصوصخلا نم اهلامب ةقدصلا نأ :اهنمو ؛سبايلا

 اهيفو ,رارسألا يف اهلخديف .ناسنإلا عسل ينعأ يزيرغلا هلمع نع ىعفألا
 دق ُِإذَي قداصلا لوسرلا نال مريملاو يعطقلا لجألا عفدت ةقدصلا نأ
 ,هتقدص ءارج هلتقي ملف دوسأ هلتقي هنأو هتومب ربخأ

 ليئارسإ ينب نم لجر ةصق -؟
 هنإ :هل ليقو مالغ هل دلوف دلو هل نكي ملو ليئارسإ ينب نم لجر ناك

 ريبك خيش ىلإ رظن هسرع ةليل ناك املف مالغلا ثكمف هسرع ةليل توسي

 .؛جم :(يقاكلا -



 دسم ريما قرط شيوع 7” يي

 هللا كايحأ ينتييحأ :لئاسلا هل لاقف .همعطأف هاعدف مالفلا همحرف فيعض

 هلأسف ؛عنص ام كتبا لس :هل لاقف مونلا يف تآ هلتاف لميلس هنبا حبصأن

 هتيطعاف ًاماعط يل اورخدا اوناك دقو بابلا ىتأ ًالئاس نأ الإ ال :لقن

 ."خيشلاب عنص امب كنبا ايحأ هللا نإ :هل لاقف مونلا يف متآ هاتأف ؛لئاسلا

 ةفرشلا طوقس ةصق _؟*

 هللا لوسر دجسم يف ةثقا رفعج يبأ عم تنك :ملسم نسب دمحم لاق

 هرضت ملف لجر ىلع تعقوف دجسم لا فرش نم ةفرش تطقسنف هي

 هولأسف ؛مويلا لمع ءيش يأ هولس :تَكف رفعج وبأ لاقف .هلجر تباصاو

 وبأ لاقف ,ةرمتب هيلع تقدصتف لئاسب تررمف رمت يمك ينو تجرح :لاقف

 ."'كنع هللا عفد اهب غنا رفعج

 ميجنتلا لطبت ةقدصلا _؛

 لجرلا ناكو ضرأ ةمسسق لجر نيبو ينيب ناك :غنكا قداصلا لق

 ةعاس يف انأ جرخأو ءاهيف جرخيف دوعسلا ةعاس ىحخوتي ناكو موه بحاص

 .”نيمسقلا ريخ يل ناكف انمستقاف ؛سوحنلا

 رمعلا لوطو ماحرألا ةلص
 ىتح محرلا ةلص وه رمعلا لوط لاجم يف هيلع ديكاتلا درو ام رثكأ

 ركذام للك نإ لب ؛لجألا يف ةءاسنلاو توملا ريخأتل ديحولا قيرطلا اهناكو

 ببسملا نسحلا لوقلاف :محرلا ةلص اهب داري رمعلا ليطت يتلا رومألا نم

 ٠١ كح 1 :4يناكلا رظنا -'
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 رمعلا لوطو ةحصلأ .....

 وهامنإ ربلاو محرلا ةماعو نيدلاولل لوألا ةجردلاب رمعلا لوطل

 ىلع ىنوألا ةلحرلاب ةقدصلاو .محرلا ةماعو لوألا ةجردلاب نيدلاولل
 انركذ امم هريغو فورعملا عانطصا اذكو ,جاتحم محر وذو ةقدص ال ذإ محرلا
 .رمعلل ةليطملا ةنسحلا قالخالا يف

 ءيش لكل ؛انلقف ةانكا دمحم نب رفعج دنع انك :برقعي نب سنوي لاق
 ةلص :لق ؟ءيش يأ ةنلق !ةليح ًاضيأ توملل قتل لاق .توملا الإ ةليح
 ."محرلا

 نع توملا عفدي ءيش دوجو مدع باحصالا ناهذأ يف زكترملا نإف

 ,محرلا ةلص وهو هرخؤي ام دوجو ىلع مامإلا مههبنف رؤي وأ ناسنإلا
 نب سئرب لثم باحصالا ناهذأ نع تباغ دقو توملا ريخأتل ةليحلا يهف

 مامإلا لقل الإو ىرخأ ةليح دوجو مدعب رعشي اذه مامإلا مالكو ,بوقعي
 ةلص الإ رمعلا يف ديزي ًائيش ملعن ال :ذهنقل نسحلا وبأ لاق ةريثك ليسحلا
 ."”محرلا

 ,همدعو نامضلا دوجو وأ :ةيلامكلاو ةيمهألا نايبل وهف كلذ لك عسمو

 .مردعلاك هريغ نوكي ىتح ًاريبك ًاتوافت ريثاتلا توافت وأ

 ةلادلا رابخألاو رمعلا ليطت محرلا ةلص نإف كلذ نم نككي امهمو
 .ةيفاوو ةريثك كلذ ىلع

 يبنلا لاق ؛مالسإلا لبق ىتحو قباسلا نم ةفورعم تناك اهنأ ودبيو

 ,هلجأ هل أسنأ ,ىسوم اي :لاق ؟همحر لصو نم ءازج امف يهلإ :ةانكلا ىسوم
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 تمس هيسلاةلوط لئازع

 يأ نم ليخداف انيلإ مله ةنجلا ةنزخ هيدانيو هتوملا تاركس هيلع نّوهأو
 ," تن اهباوبأ

 اولص :شيرق هوجو يصوي هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ مالك يف ءاجو

 ."”ددعلا يف ةدايزو لجألا يف ةأسنم اهتلص يفن مكماحرأ

 قزرلا يف ةدايزلاو لجالا يف ءاسنلا هّرس نم :ُيي هللا لوسر نع ءاجو

 "هجر لصيلف

 نودب ءاضتقالا ىنعمب يهف رمعلا ليطت ىرخأ أرومأ رابخألا تركذ اذإو

 هللا لوسر نال ؛نيدلاولا ًاصرصخ محرلا ةلص يف نامضلا امنإو .نامض

 لملا ةرثك هل نمضأ محرلا ةلصو نيدلاولا رب يل نمضسي نم :لاق هيَ
 ."'ةريشعلا يف ةبحناو رمعلا ةدايزو

 امهم اهيلع ةباجإلا بجيو اهسفن حرطت يتلا ةلئسالا ضعب انه ىقبيو
 :نكمأ

 وأ ةنس وه له ءرمعلا نم محرلا ةلص اهليطت نأ نسكمي ةنسم مك-١

 ررمألا يقاب نع فلتخي ةلصلا يف رمألا نأ باوجلا ؟رثكأ وأ تاونس رشع

 يف رمألا نكلو :ةئس هتياغف تدنح اذإو دنحُت مل امإ اهنال رمعلا ليطت يتلا

 .ريثكب رثكأ ةلصلا

 نوكيف نينس ثالث هلجأ نوكي لجرلا نإ :ةنََل للا دبع وبأ لق

 ,ةلس نيثالثو ًاثالث اهلعجيف ,ةنس نيثالث هرمع يف هللا ديزيف محرلل ًالوصو

 57: :قودصلا يلامأ 1
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 رمعلا لوطو ةحصلا |...

 نيئالث لا هصقنبف محرلل ًاعطاق نوكيف ,ةنس نيثالثو ًانالث هلجأ نوكيو
 ."نينس ثالث ىلإ هلجأ لعجيو ةنس

 دق لاقي نأ حصي هلعلو ,صقنيو ديزي دقف لاثم درجم كلذ ركذامإو

 وأ لقأ وأ ةنس نيسمخو سمخ هللا هلعجيف نينس سمح هلجأ لجرلا نوسكي

 نوكيف همحر لصي لجرلا نوكي :ةةقل اضرلا نسحلا يبأ لوق هديؤيو ,رثكأ
 "”ءاشيام هللا لعفيو ةنس نيئالث هللا اهريصيف نينس ثالث هرمع نم يقبدق
 هتءاشإل عبات وه امنإو هتيدردحم مدعو كلذ نسم رثكأ ناكمإ ينعي اذهو

 .لاعت

 محرلا لمشت وأ «فراعلا نمؤملا محرلاب صتخت محرلا ةلص له _"

 محرلاب صاصتخالا مدعو لومشلا رهاظلا ؟نمؤملا ريغ ىشح وأ فلاخملا

 ةةيقيقح راثآ هلو ينيوكت لب ًايعرش سيلو يعضو رمأ محرلا نإن ؛نمؤملا
 .رابخألا يف ةروكذملا ةنيدعلا راثآلا وأ رثآلا كلذ هتاذب هل محرلا سفن نإف

 ريغ ىلع ةبارقلا يل نوكت :ةقف هللا دبع يبال ديمح نب مهجلا لق

 ىلع اوناك اذإو ؛ءيش هعطقي ال محرلا قح معن :لاق ؟قح يلع مهلأ ,يرسأ
 ةراشإلا ينأت ةياور كانهو ,”مالسإلا قحو محرلا قح :ناقح مهل ناك كرمأ
 يبصانلا هتبارق نينمؤملا ضعب ةلصب يل مامإلا رورس نع ثدحتن اهيلإ

 ,هل عطاقلا

 هعفني همحر لصو اذإ رفاكلا نأ وأ نمؤملا عفنت محرلا ةلص نإ له _*
 راثآلا نم دحاو وهو يعضو رثأ اه محرلا ةلص نإ انلق امك باوجلا ؟كلذ
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 بد تقلا فوط لئارع

 يرابتعا رمأ يأ هيف لخدتي ال بشخلاو ةقرولا قرحت رانلا نأ لثم ةيعيبطلا

 ينعي الو «هتقيقح يفني ال وهف ثيدحلا ملعلا هيلإ لصوتي مل اذإو ,ينهذ وأ

 نونوكي الو ةرجف نونوكيل موقلا نإ :ِيِْي هللا لوسر لاق.دوجو مدع

 اوناك اذإ فيكف ؛مهرامعأ لوطتو مهاومأ يمنتف ,مهماحرأ نولصيف ؛ةررسب

 رب اراربأ

 محرلا يهام 4

 ةوخإلاو دافحألاو دالوالاو ةدحلاو دجللاو نادلاولا :ةبارقلا يه محرلا

 رابخألا نم دافتسملاو مهؤانبأو ,ةلاخلاو لخلاو ةمعلاو معلاو تاوخالاو

 نوراهو القتقلا مظاكلا ىسوم مامإلا لثم اودعب نإو مامعألا ءانبال اهرمثش

 مهملاو ةدحاو محر نم هجورخو كجورخ ملعت نم وه عماجلاو ,ديشرلا
 ريبعتلا ءيجي دقو ؛ءاوح محر ىلإ نوعجري مدآ ينب لكف الإو كلذ ملعت نأ

 لق ,مويلا هيعن الامم يقيقح وأ يلاثم هيش نع ملكت
 لصيلف هقزر يف هل طسبي نأر هرمع يف هللا دمي نأ هرس نم :هَي هللا لوسر

 يلصو نم لص براي :لوقت قلذ ةمايقلا موي ناسل اهل محرلا نإف .همحر
 اهعطق ينلا محرلا هتتأ اذإ ريخلا ليبسب ىرُيل لجرلاف ,ينعطق نم عطقار

 ."”رانلا يف رعق لفسأ ىلإ هب يوهتف
 امن .ةبارقلا نم نوكت يتلا ةأرملا وأ لجرلا وه سيلا مهرلا وه اسف

 ,لاحلا ةعيبطب ناسل امهل ةأرملاو لجرلا نإف .قلذ ناسل هل نوكي يذلا كلذ

 نأ ةياورلا نم دافتسملا نكلو .محرلا هديزت يذلا وه ناسللا ةقالذ ىقبيو
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 رمعلا لوطو ةحصلا ....

 هل روصتي الو كلذ هل نكي مل امدعب قلذ ناسل هل نوكي دحاو ءيش دارملا

 ةياورلا رخآ نكلو ءلبلا ىلع رطخي ال ءيش نع ربخب ُةْيِيَي ينسلاو كلذ

 وأ خألا محرلا كلذ ينعي ريخلا ليبس ىلع وهو هيتأي يذلا نإف هلقعت نكمي

 ران يف هطوقس ىلإ يدؤيو هضرتعيف هلصي ملو همطق يذلا معلا وأ بالا

 ؟ةلصلا يهام

 لاصتالاو نسحلا لوقلاو فورعملا عانطصاو ربلا وه ةلصلاب دارملا

 هللا لوسر لاق ؛مالسلا كلذ ىندأو هلاح نعو هنع لاؤسلاو طابترالاو

 ."مالسلاب ولو مكماحرأ اولص :ُهي

 كرابت هللا لوقب ميلستلاب ولو مكماحرأ اولص :ةتقلا نيئمؤملا ريمأ لقو
 ."ابيقر مكيلع ناك هللا نإ ؛ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقناو :ىلاعتو

 ؟رمعلل محرلا ةلص ةلاطإ رارسأ يهام 5

 لوطو ءءاقبب نيرخآلا ينمت لثم تاكالملا ضعب نع قباسلا يف انثدحت

 هلعجي ال يذلا لمألا هيف نلخيو هسفن يف ءاقبلا حور ثعبي يذلا هرمع

 .اهقرافيف ةايحلا نم سأيي

 .رثؤمو باجتسم هابرقالا رئاسو بالاو مألا ءاعد نإف ءاعدلا رخآلاو

 يور دقف ؛ايالبلا عاونأر ةفلتخملا توملا بابسأل ةلصلا عفد ثلاثلاو

 لاومالا يمنتو لامعألا يكزت محرلا ةلص :لاق هنأ ةننكلا هللا دبع يبأ نع

 .”رامعألا ين ديزتو ىولبلا عفدتو باسحلا رسيتو
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 2 هيام د صفق لوقت لئارعت

 ةلص راثآ ىلع لادلا ةنكف نينمؤملا ريمأ نع يورملا ربخلا نايب مدقت دقو

 هريغو ةريشعلا دوذو ينيآلا عامتجا لثم كردلل ةلباقلا ةيعيبطلا محرلا

 .هليصافتب محرلا ةلص تانراقم نع ثيدحلا مدقت اذكو .ديعن الف

 ٌونَو ينلا ماحرأ

 ام سيلو هتبارقو هماحرأ ناسنإلا لصي نأ وه محرلا ةلص يف ةدعاقلا

 لبي ينلا ماحرأ كلذ نم ىنثتسيو ؛مهتلص بجت الو هل محر هتبارق ىوس
 لوط اهنم يتلا محرلا ةلص راثآ اهو ةبولطم ًاضيأ مهتلص نإف .هتيب لهأو
 .رمعلا

 لص مهللا :لوقت شرعلاب ةقلعم محرلا نإ :ةنلا قداصسلا مامإلا لق

 ؛لجوزع هللا لوق وهو دمحم لآ محر يهو ينعطق نم عطقاو ,ينلصو نم

 ."محر يذ لك محرو م ٌلّصوُي نأ ب ُهَّأَرمأآَم َنوُلِصُي ذلاَو

 يذ لك محر هدعبو دمحم لآ محرب هتلص بجت يذلا محرلا رّسف ثيح
 وأ ؛يقيقحلا محرلا ةلزنمب لوسرلا محر ليزنتو ةموكحلا يه هذهف ,محر
 .رمعلا لوط يف هلخد ةفرعم مهملاو ؛يقيقح محر هنأ ىتح

 هلجأ يف هل هللا ىسني نأ بحأ نم :ىكحي ام ىلع يي هللا لوسر لف

 يفلخب مل نم هنإف ؛ةلسح ةفالخ يلهأ يف ينفلخيلف هللا هلوخامب عتستتي نأو

 ربكأ خيراتلاو "”ةههجر ًادوسم ةمايقلا موي يلع دروو هرمع هللا كتب مهيف
 تاولص تيبلا لهأ نم نوموصعملا كلذ نم نقيتملاو .كلذ ىلع دهاش

 ,مهيلع هللا
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 رمعلا لوطو ةرايزلاو ةالصلا

 .ءاعدلا يف اهيلإ ةراشإلا تمدقت

 ةلهسلا دجسم يف ةالصلا ١

 هتلئاع وه هيف نكسيس ءرهظ اذإ غنا ملاقلا تيب وه ةلهسلا دجسم
 وهو -جرفلل ءاعدلاو راظتنالا يأ- ليبسلا اذه يف بصت هيف ةالصلاو

 راجتسا نم ةاجن ىلع لدت تاياور كانهو ,رمعلا لوطل تاكالملا نم دحاو
 ليطي هيف ةالصلاو هيلإ ءاجتلالا نأو لتقلاو رطخلا نم هيف ىلصو هب

 .رمعلا

 يمع نأ رل ةلهسلا هل لاقي دجسم ةفوكلاب :ةتَكل قداصلا مامإلا لاق

 بكارلا خانم هيف ؛ةئس نيرشع هراجأل هللا راجتساو هيف ىلصن هانأ ديز

 هللا اعدف نيئاشعلا نيب ام ىلصف طق بوركم هاتأ امو .الكا سيردإ تيب

 ًالوح هب هللا ذاعأ ول هللاو امأ :ىرخأ ةياور يفو ,'”هتبرك هللا جرف الإ لجوزع
 ."هفاعال

 دوجسلاو عوكرلا ةلاطإ _*

 عوضخلا لّثمت اهنال ,ةالصلا ناكرأ مهأ دوجسلاو عوكرلا نأ ملعن نح
 ققحتت اهبو ,دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأو ؛للاعتو هناحبس هلل
 ءيش يف تددرت ام ؛للاعنو هناحبس هللا لاقو «ناميإلا ةقيقحو ةيدوبعلا ةقيقح
 .هتءاسم هركأو ترملا هركي نمؤملا يدبع حور ضبق ين يددرتك هلعاف انأ
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 فلل

 يف ةدايز تناك ,لجرلا نهمّلعت اذإ ةثالث :نكا قداصلا مامإلا لق

 كلذ امو ”...هتاولص يف دوجسو هعوكر هليوطت :هيلع ةمعنلا ءاقبو هرمع

 ةدحاو ةرم سيلو هداتعاو هيلع هسفن مّلعو كلذ ىلع لجرلا داتسعا اذإ الإ

 مهللاف ؛لجرلاب ربع فنك هنأل ,لوألا مويلا نم نوكي نا مزلي الو ,نيترم وأ

 .رمعلا نم ةلحرم يأ يف دايتعالا لوصح

 كيقلا نيسحلا ةرايز _5

 دحأ اهساقي مل اتكا يلع نب نيسحلا اهاساق يتلا دئادشلاو بئاصملا نإ

 ميضلا لّمحتو ةيمولظملا يف ةورذلاو ةمقلا وهف هدعب دحأ الو هلبق

 ةورذو ةمق ءيش لكل ناك اذإ لجما اذه يف لوألا لجرلا هاسعو .ىسالاو

 ةاساقم يف لوألا وهف ,ناسنإلا نوئش نم نأش لك يف لوأ كانه دجوبو

 نكمي يذلا ميضلا عاونأ نم عون قبي مل ذإ ؛:ةصغلا عّرمتو ملظلاو ميضلا

 برغتلاو ءابرقألاو دالوألاو ةبحألا دقف نم هتايح يف ناسنإلا هيسقالي نأ

 قرحلاو هتيب لهأ كتهو هتالايع رسأو ؛ةشحولاو ةدحولاو شطعلاو

 ,.هعونو لئقلاو ةنايخلاو ردغلاو ضرعلاب قلعتي ام لكو متشلاو بسلاو

 ليبس يفو لاعتو هناحبس هللا ليبس يف كلذ لك عرجت هنأو ًاصرصخ
 «ضرألا رمع ءاهتنا ىلإ ناسنإلا ةمارك ظفحو هتنايصو هذاقئتساو هئيد ءايحإ

 لك مّدق ةنكا نيسحلا نأ ىأر هنإف ىلاعتو هناحبس هللا نيعب كلذ لك ناكف

 هللا هيطعي ام لكف كلذلو ءهليبس يفو هلجأ نم ةملكلا ىنعم مامتب هلنعام

 ليلق وهف ةرخآلا يفو ايندلا هله يف ةلزنملاو تاماركلا نم ىلاعتو هناحبس

 ءافشلا لعجو .درهشم وه امك نينافتملا نيبحتاب هناحبس هللا هابح دقلو هفحب

 .هراز نم لكل رمعلا لوط اهنمو .هتبق تحت ءاعدلا ةباجتساو هتبرت يف

 ريثعم دنسب ,16ح 6: :!يناكلا -'



 زيملا قركو ةيدقلا . تمس

 نيسحلا ربق ةرايزب انتعيش !ورم :هباحصأ ضعبل ةقتلا رقابلا مامإلا لاق

 هنايتإو هوسلا عفادم عفديو .رمعلا يف دميو «قزرلا يف ديزي هنايتإ نإف .اظنقل
 "هلا نم ةمامإلاب نيسحلل رقي نمؤم للك ىلع صضرتفم

 يتلا ررمألا يقاب فالخ ىلع نيعمو ددحم ةننعا نيسحلا ةرايز يف رمألاو

 ناسنإلا رمع يف ديزت ماع لك يف تكا نيسحلا ةرايز نإف .رمعلا يف ديزت
 ديزت امك اهنأ يأ ,ةنس هرمع نم صقن دقف ماع يف هترايز كرت نمو .ةئس

 .رمعلا صقني اهكرت نإف رمعلا يف
 «قزرلاو رمعلا ين ديزت اظنَعا نيسحلا ةرايز نإ :غنظت قداصلا مامإلا لاف

 ."امهصقنت اهكرت نإو
 ًاريثك ًاريخ مرُح دقن انقل نيسحلا بق رزي مل نم اضيأ انكا لاقو

 ."ةنس هرمع نم صقنو

 رمع نم صقني ماع لك يف ةرايزلا كرن نأ وه قدألا ريبعتلا لعلو
 تام ةنس نيثالث اهكرت اذإ ىتح ,ةنسب هلجأ لبق تومي هلعجيو ؛ةنس ناسنإلا

 ةرايزلا دعب ضعبلا ترمب لكشإلا عفدني كلذبو .ةنس نيثالثب هلجأ لبق

 .ءيش هنم صقني مو هلجأب تام دق نوكي هنإف ةرايزلا لاح وأ ةرشابم

 ربق رتأي مل لوح هيلع ىتأ نم :لوقي هانعمس مزاح نب روصنم لاق
 لبق توميل مكدحأ نإ تلق ولو .ًالوح هرمع نم هللا صقنأ تكل نيسحلا
 ةهنكا نيسحلا ةرايز نوكرتت مكنال كلذو ؛ًاقداص تنكل ةنس نيتالثب هلجأ
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 .606ج 144 :تارايزلا لماك 5

 .ةة2ج ؟/6:تارايزلا لفاك -_



 ... رمعلا لوط لماوع

 هترايز متكرت اذإو :مكقازرأ يف ديزيو مكرامعأ يف هللا دمي هترايز اوعدت الف

 نإف كلذ اوعدت الو ءهترايز يف اوسفانتف .مكقازرأو مكرامعأ نم هللا صقن

 نينمؤملا ريمأ دنعو ؛هلوسر دنعو هللا دنع كلذ يف مكل دهاش نيسحلا

 ." 82 ةمطاف دنعو

 وه ةرايزلا رمأ يف بولطملا نأ اهريغو ةياورلا هذه نم دافتسيو

 يف لخد قيوشتلاو عفدلا كلذل نأو ًاضعب مهضعب سانلا عفدو سفانتلا

 نيرخآلا قيوشت نأ ينعي اهمامت ىتح وأ ةلعلا ءزج ىنعبب ًاضيأ رمعلا لوط

 .رمعلا ليطت يتلا رومألا نم ةرايزلاب مهرمأو
 نيسحلا ةرايز عدت ال كلملا دبع اي :كلملا دبعل ةنكا قداصلا مامإلا لاق

 يف هللا ديزيو كرمع يف هللا دمي ,ككلذب كباحصأ رمو . يبل يلع نسب

 ينعي رهف «"”ًاديعس كبتكيو ًاديعس الإ تومت الو .ًاديعس كييحيو ,كتقزر
 .كرمع يف هللا دي كلذب كباحصأ ترمأ اذإ كنأ

 رثكأ نييبتو هديدحت نكمي الف رمعلا هيل هترايز ليوطت يف رسلا امأو

 ضعب نم مشتسي دق كلذ عمو هتدارإو هناحبس هللا ةمارك هنوك نم

 بونذلا اهنمو ءاهريثأت نود ليحتو توملا بابسا عفدت ةرايزلا نأ تاياورلا

 دقو ءاهراثآ وحمتو بونذلا طحت ةرايزلاو ءرمعلا رصق بابسأ نم اهنإف
 يور اذلو .لتقلاو راوبلا للع ينعأ .ءوسلا عفادم عفدت اهنا ربخلا يف مدقت

 .لتقي مل هرازو انتل نيسحلا ربق لخخد ناك ول يلع نب ديز نأ

 رمعلا لوطو ةيذغتلا

 .400/ح 06 :تارايزلا لماك -

 .00ج 185 :تارايزلا لماك -'



 رمعلا لوطو ةحصلا 00...

 :يتالاك يهو ؛رمعلا لوط ىلإ اهتياعر يدؤت ةيذغتلا لاجم يف رومأ كانه

 ءادغلا ةركابم ١

 ءطقن مويلا يف ءادغلل نيتبجو ىلإ بهذت ةيمالسإلا ةيرظنلا تناك امل
 يف ةركابملا وه بولطلاف ,يتايس امك ءاشعلا ىرصخألاو ءادغلا امهادحإ
 انه دارملا لعلو .ىيحضلا وهو ةادغلا يف هنايتإ يأ ريخأت مدعو ءادغلا

 ,”«ءادغلا ركابيلف ءاقب الو ءاقبلا دارأ نما :ِْكَي هللا لوسر لاق .راهنلا لوا

 .رمعلا لوط نع ةيانك انه ءاقبلاو

 «تابجولا ددعو ءادغلا رادقم يف ةيمالسإلا تايصوتلا يعاري نمل اذه

 ةيذغتلا يف مدقت ليصفت هلف ةمختلا ملاد ناكو كلذ يعاري ال نم امأر
 .ةمالسلاو

 ةدئاملا ىلع سولجلا لوط _"

 بسحت ال ةعاسلا كلت وأ ةعاسلا هذه نأب تاياورلا يف ريبعتلا ءيهجب

 كلذب ديزيل هليوطت نسحتسيف ةنئاملا ىلع سولجلا لثم ءرمعلا نم
 ١ لوسر لاق .رمعلا نم بسحت ال ةعاسلا كلت نال ؛رمعلا
 ."”مكرامعأ نم بسحت ال ةعاس اهنإف .دئاوملا ىلع سولجلا

 سيلو ؛مقللا نيب لصفلاو غضملا ديوجت مقللا ريغصنت وه دارملاو
 تاعاسلا هنه لقتست الو ءادج ةرضم لب ةدومحم تسيلف لكألا ةرثك دارملا

 هب ًادتعم أددع يطعي اهعمجو رمعلا لوط يف اهعامتجا نأل ههب نهتست الو
 .ةعاس ٠/ وأ 76 ةنسلا يف عمتجت نيتعاس وأ ةعاس موي لكل انزرحأ اذبف

 0814ج 71 :ةلئاسولا .47 ١: قف اضرلا رابخأ نويع 4 2 هيقفلا -'

 506 :ريشل ةمئالا بط -"



 7 55 رمعلا لوط لماوع

 1١17- 754١ عومجملا نوكيف ًالثم ةنس ا ناك اذإ رمعلا عومجم يف نوككيو

 .ةنساا ,6 _ 7,19 يواسي وهو ءاموي

 «باستحالا مدع نم ةيمهألا يف ةغلابملا ةدارإ ىلإ ضعبلا بهذي دقو

 لاق .كلذب حرصت ةياور كانه نأو ًاصوصخ .رهاظلا ىلع اندامتعا نكلو

 هاقبو هرمع يف ةدايز تناك لجرلا نهملعت اذإ ةثالث :هنكا قداصلا مامإلا

 ,"'هتددئام ىلع معط اذإ هماعط ىلع سرلجلا هليوطتو ...هيلع ةمعنلا

 تعاش يلا ةقيرطلا أطخ ملعي هلاثمأو كلذ نمف رمأ نم نكي امهمو

 .هدوف تساف» ىمسي امب قرشلاو برغلا يف
 راهنلا لوأ حافتلا _"

 نأ كشالو ."'... راهنلا لوأ يف حافتلا :رمعلا يف ديزت ةعبرأ :يور

 يف هنع مالكلا ضعب مدقت دقو ةدرهشمو ةفورعم هلئاوفو ديفم حافتلا

 .ماعلا جالعلا

 رمعلا لوطو ةفاظنلا

 ةحصلا ظفحو رمعلا لوط يف رود اهل ةفاظنلا نأ ىلإ بهذن نم

 عاونأ نيملسملا ىلع بجو ىتح ةفاظنلا ىلع ديكأتلا ءاج دقو .ةمالسلاو

 ىلع تاراذقلاو تاساجنلا نم ندبلا ةيقنتو لسغلاو ءوضولاك تاراهطلا

 ليطي ام ىلإ رابخألا تراشأ دقف ثحبلا مهياميفو .ليصفن مدقت ام

 .ةفاظنلا عاونأ نم رمعلا

 عبو ماعطلا لبق نيديلا لسغ ١_

 .يينعم دنسب .16ح 0١ :4يفاكلا -'

 331 :ريشل ةمئألا بط -"



 رمعلا لوطو ةحصلا

 درتو جراخلا نم لخدت ضارمألا نم ًاريبك ًافيط نأ ىلإ بهذن نحن
 نأ ىلإ بهذن امك ,ىمحلا اهضارعأ نم يتلا ضارمألا ًاصوصمخ ًادورو
 ةليسو نأ امك ءادلا تيب ةدعملا نأو مفلا وه ندبلا ىلإ دوروملا قيرط

 ثولت وه لكالا ثول قرط مهأو ؛لكالا وه ةدمملاو مفلا ين لوخدلا

 نقلا اضرلا مامإلا نأ درو ىتح ماعطلا لبق اهلسغ متحم كلذلو .نيديلا

 ةباغ اذهو ؛ليدنملاب حسمي الو ماعطلل هدي لسغ اذإ ائيش سمي ال ناك

 لبق نيديلا لسغ» :ةغنقت نينمؤملا ريمأ لاق .ثولتلاو بوركملا نع زرحتلا
 ,”«رصبلا ولجيو بايثلا نع رمغلل ةطامإو رمعلا يف ةدايز هدعبو ماعطلا

 ,ىدعبو ماعطلا لبق مكيديأ اولسغا» :ةتتقا قداصلا هللا دبع وبا لاقو

 ."”هرمعلا يف ديزيو رقفلا يفني هنإف
 ةعبرأ لبق راهطألا ةمئالاو لي يبلا هب ربخأ اميف ناسنإلا لمات ولو

 .ناريح لظي هنإف .ندمتلاو ةراضحلل ةئقاف دالب يف أشن نم مهو انرق رشع
 ىقبيو ةمالسلا يف ةفاظنلا رود كردن انرص نورقلا كلت لك دعب نحنف
 نامز ىلإ كلذ لك كرد جاتحي مكف رقفلا يفنو رمعلا لوط ين اهرود كاردإ
 .ماعطلا لبق نيديلا لسغ نع اذه ؟براجتو

 نيديلا يف رمغلا ءاقبو نيديلا لسغ كرت نأ مدقت دقف دعب امأو
 تابوركملا عتمجتو رمغلا مشي ناطيشلا نإف راض رخآلا وه مفلا فارطأو

 .بطعلاو ضرملل ةضرع ناسنإلا لعجي امم مفلا لوحو نيديلا يف

 موضولا غابسإ _'

 جاوب ةيفاكلا -'

 96ج 410 :؟نساحغا -'
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 ىلع هئايتإو نيديلاو هجولا لسغ يف ةغلابملا وه ءوضولا غابسإب دارملا

 بهي هنأ ملعن نحنو ؛طقف ماعطلا دنع سيلو ةماع ةروصب متألا وحنلا

 بحتسملاو ةليللاو مويلا يف نيترم وأ تارم ثالث هلقأو تارم سمح كلذ

 .ريثكب كلذ نم رثكأ

 "'ءوضولا غابسإ رمعلا يف ديزي امو :يورو
 راحلا ءاملا يف لسغلا _"

 سيلو ةفاظنلا طقف تسيل راحلا ءاملاب لسغلا نم ةاخوتملا ةدئافلا

 ًاصوصخخ كلذ نم غلبأ رمآلا لب رمعلا لوطل ةفاظنلا ةيببس ره دوصقللا

 درب نم دربلاو ةايحللا رح نم رحلا نال دربلا نم لضفأ رسحلا نأ انيور دقو
 ره دئاوفلا كلت نم ًادحاو لعلو ةريثك دئاوف ءاملا ةرارح وأ رحللو :توملا

 نم نكي امهمو ,هتكرحل لقرعملا مغلبلا ةباذإو هتارشخت ةباذإو مدلا ءامحإ

 !'لقن يفو .راحلا ءانلاب لسغلاو ...رمعلا يف ديزت ةعبرأ :يور دقن كلذ

 ."راجلا ءاملا يف لسغلا

 رمعلا لوطو دالوألاو حاكنلا

 ةقالع داجيإو ةجوز رايتخا ىنعمب حاكتلا نأ تاياورلا ضعب نم دافتسي
 هئاحبس هللا ةمحر اهءارو رمت يتلا رومألا نم دلولا ةفطن داقعناو جاوزلا

 هدوجو لصأ يف نكي مل اذإ ناسنإلا ءاقبل يضعقملا ره نوكيو لاعتو

 58 ؟راحبلا <“

 591 :ريشل ةمئألا بط -'



 رمعلا لوطو ةحصلا ......

 هدلوو هتجوزك هدوجوب قلعتملا نيرخآلا دوجو وه ببسلاو .ءاقبلل يضتقملا
 .همأ نطب يف لازي ال يذلا

 ىلإ ةدلاولا دح ريخاتك حوضوب ةيعرشلا ةيهلإلا ةدارإلا يف كلذ دبغ نحن
 .رم امك اهدلو بشي نأ

 .صصقلا ضعب يف رم امك ةينيوكتلا ةيهلإلا ةدارإلا كلذكو
 دلولا لجال ءاقبلا ١_

 ريغص دلو هل يذلا كلما ةصق تمدقت دقو

 راكبالا جيوزت _"

 يف طسوت نمل اذه لعلو .رمعلا لوطل عفان ركابلا ةجوزسلا رايصخا نإ
 هذه يف ركبلا نم جاوزلا نأ دهاشملا نإف ؛نسلا يف نسعط وأ رمعلا

 شيعلاو ءاقبلا يف ةبغرلا نم ديزسو هتيويحو هطاشن هل ديعي لاوحالا

 هب ركابلا ةجوزلا قلعت ةدش ىلإ ةفاضإلاب .ةحصلار سفنلاب مامتهالاو
 .هئاقبل اهبحو

 ."'...راكبألا جيوزتو راهنلا لوأ حافتلا :رمعلا يف ديزت ةعبرأ :يور دقف
 ءاسنلا ةعماجم ةلق _'"
 يف ةمّلسملا رومألا نم وهو .ءاسنلا ةعماجم ةلق وه ءاقبلا طرش لوأ

 اذإ ةغلاب ًارارضأ كرتت عاصجلا ةيلمع نإف ؛ينانويلاو يمالسإلا بطلا

 رهظلاو رصبلاو بلقلا ىلع ىلوألا ةجردلاب اهرثأ كرتت اهنإف «ترركت
 .ةايحلا ءام هنأب ينملا نع ضعبلا ربع دقو ,ندبلا ةماعر نيلجرلاو

 2 ىاسنلا ةعماجم لقيلف ءاقب الو ءاقبلا دارأ نم :ٌْيَي هللا لوسر لاق

 255 :ريشل ةمئالا بط -'



 نا ... رمعلا لوط لماوع

 «ءاذحلا ديوجت) ةحلاصلا ةأرملا رايتخا _5

 تاياورلاو ةحلاصلا ةأرملل ةحالملا تاياورلا نم رعشتسن نأ عيطتسن

 ,”هئاقشو ءرملا ةداعس يف ًالعاف ًارود ةأرملل نأ ةسكاشملا ةأرملل ةماذلا

 لوط لب .همقسو هتمالس ىتحو ,”همدعو هرارقتساو هتايح ميظنت يف اذكو

 ناك دقو فيك ؛هرخأتو بيشلا ريكبت يف اهريئأت يف كش الو .هرصقو هرمع
 دقو «'"”ييشم لبق ينبيشت ةأرما نم كب ذرعأ :ُِلْقَي للا لوسمر ءانعد نم

 ام كانه له نكلو ؛بطعلا بيشلا مزال نإف ءرمعلا ةلق كلذ نم مزسلي

 .رمعلل ةحللصلا رايتخا ليوطت وأ رمعلل ةسكاشملا ةأرملا ريصقت ىلع لدي

 ءاقب الو ءاقبلا دارأ نمه ُةيلْفَي لوسرلا لوق رسف ضعبلا نإف معن

 ةدافتسا نكمي نكلو .ةحللصلا ةأرملا رايتخاب رسف دقو :”... ءاذحلا دوجيلف

 هديوجت نأو ءاذحلا سفن دوصقملا نإف ,رابخألا ضعب نم كلذ فالخ

 :نبلكا قداصلا مامإلا لاق ةدئافلا كلت هيف ةقيضلا ريغ ةحيرملا ءاذحلا رايتخاو

 نوكي هعمو ؛”رصبلا هوض يف ةنايزو ودعلل ةديكم هنإف ,وذحلا اودوج
 .نيرمألا ةياعر ىلوالا

 ,0614حالا :ةلئاسولا -'

 .4حا90 » يناكلا ,ةحللصلا ةجوزلا هرلا ةاعس نم :ِيْلَع هللا لوسر لاف -'

 «سانلا نم هلاح هوسو هئروع يراوت ةعساو راد :ةحار اهيف نمزملل ةثالث :ةغتقل قداصلا مامإلا لاق -"

 37ج 577:9 يفاكلا جيوزنب وأ ثومي امإ اهجرخي ةئباو .ةرخألاو ايندلا رمأ ىلع هنيعت ةحاص ةأرماو

 دفين 4 لئاسولا

 .اهق .358 :(هيقفلا 7ح153 :0 يفاكلا -'

 .االفع 20 :يقفلا م

 5/6 ؟يسوطلا يلامأ -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 رمعلا لوطو مهلا

 لوط يف رود هلو ؛هضرمو ناسنإلا ةمالس يف رود هل ما نأ كشاال

 دقو فيك .نوكي ام دشأ لب ناسنإلا ىلع ديدش مهلا نال هرصقو رمعلا

 .”ةمرهلا فصن مهلا» :ةقتكا نينمؤملا ريمأ نع يور

 ,”:مرهلا ثروي مهلا ةرثك» :ةياور يفو ؛مرهلل مهلا ةلع تبشت كلذبو

 ."”مقسلاو نزحلاو مهلا :لق ؟ربكلا نم كب غلب ام :بوقعيل ليقو

 مه نيدلا نإف ؛نيدلا لثم مها ثروي امع زرحتلا وه لوالا دوصفملاو

 ءاقب الو ءاقبلا دارأ نم ُليَو للا لوسر لاق .راهنسلا يف ةلذو ليللا يف

 ,"نيدلا ةلق :لاق ؟ءادرلا ةفخ امو :هللا لوسر اي ليق .ءادرلا ففخيلف

 وهو يتبقر يف مزالو يقنعو يتمذ يف كنيد مهلوصقل ءادر يمس:ليقو
 نيب هيقتاع ىلع ناسنإلا هعضي يذلا درُبْلا وأ بوثلا وهو ءادرلا عصضوم
 ةفخ يف نإف ,نيدلا اوففخ :ةغنكل قداصلا مامإلا لاقو .”هبايث قوفو هيضتك
 .”رمعلا ةدايز نيدلا

 رمعلا لوطو مونلا
 لكلا لاق تقولل فالتإو رمعلل ةعيضم هسفنب مرنلا نأ فرعن نم

 ."ءرجالا ريثك توفيو .رمعلا ريصق ينفي مونلا ميرغلا سئباا

 7١4 :ةمئالا صئاصخ :7 :لاصخلا 176.145 :ةغالبلا جهل -'

 ن4 :لرقعلا فمت -*

 6 :يلاكسإلل صيحمتلا <"
 3938م 21 :هيقفلا 3

 561 53 راحبلا رظنا -*

 9/4 :يسرطلا يلامأ

 80 ح181 :؟مكحلا ررغ --



 ان

 عمو «تقولا نم ريثكلا حبرو رمعلا ليوطت ةقيقحلا يف يه مونلا ةلقف

 ىوس كلذ سيلو ؛رمعلا ينس ةدايز ىنعمب رمعلا لوطل عفني اس درو كلذ

 راهنلا لوأ حافتلا :رمعلا يف ديزت ةعبرأ يور دقف .راسيلا ىلع مونلا

 ."”راحلا ءاقاب لسغلاو ,راسيلا ىلع مرنلاو ,راكبألا جيررتو

 رمعلا رصقت رومأ

 «رثبيو رمعلا رصقي ام كانه لباقملا يفو هدميو رمعلا ليطي امع انثدحت

 رب ناك اذإف ,رمعلل ةليطملا رومألل تاضنانم وأ تاداضم بلاغلا يف يهو

 ليطت محرلا ةلص تناك اذإو هرصقي امهقوقعف رمعلا ليطي نيدلاولا

 دراوملا كلت لثمأ ىلإ ريشنس كلذلو ءاذكهو هرتبت محرلا ةعيطقف رمعلا

 : راصتحاب

 بونذلا ١

 لعفأو ربلا لباقي ام اهب دارملاو ,رمعلا رصقت ةماع ةررصب بونذلا

 هبونذ تراصو بئذلا ردحنم يف نمؤملا ناسنإلا ردحنا اذإ ًاصوصصخ .ريخلا

 مدع نوكي امدنع هتبانإو هعوجرل لامتحا نبي مو موي دعب ًاموي ديازتت

 رفاكلا امأو .هحور ضبقيس ىلاعتو هناحبس هللا نإف هئاقب. نم هل ًاريخ هئاقب
 ءامثإ دادزيل هل ىلمي امإف

 «لجالاب هنوم نم رثكأ بونذلاب ناسنإلا توم :ُهيييو هللا لوسر لاق

 ."”رمعلاب هتايح نم رثكأ ربلاب هتايحو

 5 ؛ريشل ةمئالا بط -'

 504 :ريشل ةمئالا بط -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 لاق ,رمعلا رصقت ةصاخ ًابونذ كانه نأ رابخألا ضعب نم دافتسيو
 لجعت يتلا بوئذلا نم هللاب ذّرعت :لوقي يبأ ناك :ةنكا قداصلا مامإلا

 كرتو قرقعلاو محرلا ةعيطق يهو رايدلا يلختو لجألا برقتو هءانفلا
 "ربل

 نم يه لب برنذلا هنهب ءانفلا لجعي ام راصحنا ينعي ال اذه نكلو
 لجعي امم اهريغو ةمامإلا هاعداو انزل لثم يتايسو :ةصصلشلا بونذلا
 .بوئذلا نم ءانفلا

 انزلا ١"

 يبلا اهمدختسا يتلا ظافلألاو ؛ ,رمعلا ودع انزلا نأ رابخألا نم دافتسي

 لجعي انزلا :َُِي لوقي ةراتف ةفلتخم كلذ نع ريبعتلل يق ةمئالاو ع
 ,رمعلا رتبي انزلا :ةثلاثو رمعلا صقني :لوقي ىرخأو .ءانفلا

 ناو عاسزالا لجل لد لكشم تارا نإ لخلا

 ثرويو ,هجولا ءامب بهذي ةلاصخ سم انزسا يفا : الع يببلا لاق

 ,"'رانلا نم هللاب ذومن.رانلا يف دلخيوءنمحرلا طخسيو .رمعلا صقنيو.رقفلا
 تس هيف نإف انزلاو مكايإ نيملسملا رشعم اي :رخآ ثيدح يف ُةياَي لاقو

 5 ندلا يف يتلا امأف ,ةرخآلا يف ثالثو ايندلا يف ثالث ٠ «لصخ

 بجوي هنإف ةرخآلا يف ينلا امأو ءرمعلا صقنيو رقفلا ثرويو ءاهبلاب
 تلّوس :ُيايَي ينلا لاق مث هرانلا يف دولخلاو باسحلا ءوسو برلا طخخس
 .”نودلاخ مه باذعلا يو مهيلع هللا طخس نأ مهسفنأ مه

 هم ها5 :ةيفاكلا -

 .ءانفلا لجعي :هيف نأ الإ ,ذقلا هللا دبع يبأ نع ”ح 54! :*يناكلا يف هلثم ىورو جالا لصخلا



 وكف 8-5 :تب تتم سنلا لوط ماوه

 لزني لئقلا مدنلا بجوي يغبلا :معنلا ريغت يتلا بونذلا :هِلَي لقو

 ,هانفلا لجعي انزلا «قزرلا سبجي رمخلا برش .مصعلا كتهي ملظلا مقنلا

 ةالصلا كرت ءرمعلا رتبي نيدلاولا قوقع ءاعدلا بجحت محرلا ةميطق

 ."لذلا ثروي

 عطقيو ,رمعلا رتبيو .رقفلا ثرويو ؛هجولا دوسي انزلا نأ :يورو

 ."'موؤشم لوذخم هبحاصو طخسلا برقيو ءءاهبلاب بهذيو «قزرلا
 هبيس الو هعون ددحت مو توملا انزلا ثاريإ تاياورلا هذه نم دافتسملاو

 .ةيئاجفلا ضارمألا ةماعو ةيبلقلا ةتكسلا بابسأ نم هدعت ةياور كانهو

 ." ةاجفلا توم رثك يدعب نم انزلا رثك اذإ :ُلي هللا لوسر لف

 ,ةيغامدلا ةتكسلاو ةيبلقلا ةتكسلل لولعم يئاجفلا توملا رشكأ لعلو

 رثكأ ناسنإلا اهيف ىقبي ال يتلا ضرملا عاونأ لكب هفرعت رابخخألا نأ ريغ

 .ضارمألا نم اعسأو افيط لمشت دقف .نيعوبسا نم

 ريثأت ىدم ةفرعمل ناديملا اذه يف تاساردو تايئاصحإ لمع لضفالاو

 «كلذ بنجتي نم رامعأ عم هتسياقمو ةانزلا رامعأ هنيب حوارتي امو انزلا

 هتقالع ىدمو توملا ىلإ رجني امم انزلا اهببستي يتلا ضارمألا ةفرعم مث

 ًايسنج ًأجييهت بحلصي انزلا نإف يمعزبو قورعلاو بلقلا ضارمأب
 يف دسجلا هنم نكمتي ال لمع زاجنإل ندبلا ةزهجأ عيمج هعم لعفتت ًاديدش
 .ةيدايتعالا فورظلا

 045193754 :17لئاسولا كردتسم -'

 .ةالفق1ح 78١ :16لئاسولا كردتسم -'

 .4ج هلا :هيفاكلا -*



 رمعلا لوطو ةحصلا ٠

 محرلا ةعيطق _؟

 ءانفلا لجعت يتلا بونذلا نم هللاب ذوعن :لوقي قت رقابلا مامإلا ناك

 "بلا كرتو قوقعلاو محرلا ةعيطق يهو .رايدلا يلختو لاجآلا بّرقتو
 دقو ,رامعألا رصقو هانفلاو توملا رثأ ىلع نوكي رايدلا ءالخإ لعلو
 ينلاك ,محرلا ةعيطق رثأ ىلع ناكسلا ددع صقانت ىنعبب ًاماع دارملا نوكي
 .ةيبرغلا لودلا يف ثدحب

 .".محرلا ةعيطق ؛ءانفلا لجعت يتلا بونذلا نأ يردد

 نيدلارلا قوقع 4

 لجعي نيدلاولا قرقع» :ٌاَي لوسرلا لوقو .ةقباسلا ةياورلل كلذو

 .مدقتملا ؛ءانفلا

 .ةقباسلا ةياورلا ًاضيأ هليلدو ربلا كرت -0

 ةرجافلا نيميلا <"

 ةبالكلا لاوقالا _/

 نيملسملا قيرط دس 8
 قح ريغب ةمامإلا ءاعدا 4

 ؛محرلا ةعيطق :ءانفلا لجعت يتلا بونذلا نإ :ةلئاقلا ةياورلل كلذ لك
 ءاعدإو .نيملسملا قرط دسو هنزلاو ,ةيذلكلا لاوقألاو ,ةرجافلا نيميلار
 .”قح ريغب ةمامألا

 .ربتعم دنسلاو ,؟جافاه :؟يفاكلا -'

 دجال 6 يلاكلا 3

 06 :ريشل ةمئألا بط -"



 ..... رمعلا لوط لماوع

 هتوم نيرخآلا ينمتو ةرفنلاو ةنعللا ثروي ام كلذ عيمج نأ كش الو

 ءاقبل رربم ىقبي ال اهدنع .ةجاح هيف هلل نوكي الو ,هتيؤرو هتاقالم ةهاركو

 .ناسنإ اذكه

 ناطيشلا ىوه ةمزالم ٠١_

 هنإف :نمحرلا ىضر ةبناجمو ناطيشلا ىوه ةمزالمو كايإف :ثيدح يف ءاج

 جرخب الو "مدخلا ليطيو .معنلا ليزيو .لاجآلا عطقيو ,لجرلا عرصي
 .رامعالا رصقل لوألا ببسلا يه يتلا بونذلا ةرئاد نع كلذ

 ايندلا يف كامهنإلا ١

 اج اوْزَأ هب انْعَكَم اَم نإ َكَينْبَع َنّدُمَت اَلَو ) ةيآلا ذه تلزن امل

 ,هسأر عفر مث .ًاليوط لِي هللا لوسر قرطأ 4 اَينِدلآ ةؤيحلا ةَرْهَز ْمِيِْ

 «تارسح ايندلا نع هسفن تعطقنا هللا ءازعب زعتي مل نم هللا دابع» :لقف

 نمو .هردص ليلغ فشي ملو همه رثك دقف سانلا يديأ يف ام ىلإ رظن نمو

 ,"'هياذع اندو هلجأ رصق دقف سبلم يف وأ معطم يف الإ ةمعن هيلع هللاري م

 ةهيكا نيسحلا ةرايز كرت ١,_

 لب رمعلا هعم لوطي ال طقف سيل اهكرتو ءرم امك رمعلا ليطت هترايز

 ًاريخخ مرح دقف تكلا نيسحلا ربق رزي مل نم :هيقل قداصلا مامإلا لاق

 ."ةئس هرمع نم صقنو أريثك

 134 :يمهفكلل سفنلا ةبسام -'

 159 : هط 04١ ؛يسربطلل راونالا ةكشم -'

 .408ج اذه :تارايزلا لماك -"



 رمعلا لوطو ةحصلا --....-..........

 صقنأ انك نيسحلا ريق تأي مل لوح هيلع ىتأ نم :ىرصخأ ةياور ينو
 ةنس نيثالثب هلجأ لبق توميل مكدحأ نإ تلق ولو لوح هرمع نم هللا
 دمي هترايز وعدت الف النكلا نيسحلا ةرايز نركرتت مكنال كلذو .اقداص تنكل

 نم هللا صقن هترايز متكرت اذإو ؛مكقازرأ ين ديزيو مكرامعأ يف هللا

 دهاش نيسحلا نإف كلذ اوعدت الو .هترايز يف اوسفانتف مكقازرأر مكرامعأ

 7 292+ ةمطاف دنعو نينمؤملا ريمأ دنعو ؛هلوسر دنعو هللا دنع كلذ يف مكل
0 

 ةبطرلا راجشالا عطق 1
 ناو محرلا ةلصو خويشلا ريقوتو ىذألا كرت رمعلا ين ديزي احمر :ليق

 ."'..ةرورضلا دنع الإ ةبطرلا راجشالا عطق نع زرتحي

 مولظملا ةرعد 4

 لآ نم شيرق نم ًاراج يل نإ :ةتكا هللا دبع يبال باحصالا ضعب لق
 لمحي يضفارلا اذه :لاق هب تررم املك ,ينرهشو يماب هّرن دق زرحم
 ليللا ةالص يف تنك اذإ هيلع هللا عدا :لاق ,دمحم نب رفعج ىلإ لاومألا

 لجوزع هللا دملف نيتيلوألا نيتعكرلا نم ةريخألا ةدجسلا يف دجاس تنأو

 ينضرعو ينظاغو يب هونر ينرهش دق نالف نب نالف نإ مهللا :لقو هدجيو
 .هلجأ برق مهللا ,ينع هب هلغشت لجلع مهسب هبرضا مهلا ,ءراكملل

 .ةعاسلا ةعاسلا براي كلذ لجعو ءهرثأ عطقاو

 .408ح 186 :تارايزلا لماك ١

 136 1 راحبلا -'



 انور ....... رمعلا لوط لماوع

 رثكأ ىرخأ ةيعدأ كانهو ”كلهف هيلع اعدو كلذ لعف هنأ ركذ هنإ مث

 هل ةيلهأ ال نم دي يف عقت نأ ةفاغت اهركذ مدع لضفن أربثات

 ودعلا ةلص ل١

 كمتشيو كعطقي ,هيلع ءاعدلا نم ًأريثأت لقت ال ودعلا ةلص لعلو

 لاق ذإ ا هللا دبع يبأ دنع ًاسلاج تنك :يقرلا ريثك نب دواد لاق لصف

 سيمخلا موي مكلامعأ يلع تضرع دقل دواد اي سفن لبق نم ًالدتبم

 ينرسف ؛نالف كمع نبال كتلص كلمع نم يلع ضرع اميف تيأرف
 ةدواد لاق هلجأ عطقو هرمع ءانفلا عرسأ هل كتلص نأ تملع ينا ,كلذ

 هلاح ءوس هلايع نعو هنع ينغلب ًاثيبخ ًايبصان ًادناعم مع نبا يل ناكو

 وبأ ينربخأ ةنيدملا يف ترص املف ؛ةكم ىلإ يجورخ لبق ةقفن هل تككصف

 .9كلذب اهنبكا كلا دبع

 عيشلا ىلع مامحلا لوخد ل١

 داوملا قارتحار مضه ا ةيلمع لقرعت ىلإ دوسي كلذ يف ببسلا لعلو
 .ندبلا يف ةيلاذغلا

 ءالتمالا ىلع عامجللا 3

 ةلئاغ عفدو مضملا ةيلمع يف ةزهجالا رئاسو بلقلا لاغشنا دعب
 .بلطعلا هثروسيو نسسحي ال دق ىرخأ ةيسلمعب هلغش نإف ماسطلا

 زئاجعلا حاكن 8

 .7حم07 :؟ يناكلا -_

 .457 :نساحلا يف هلثمو :7ح 444 :تاجردلا رلاصب ,50117ح101 :17 لئاسرلا :70/ :'يسوطلا يلامأ -'



 رمعلا لوطو ةحصلا

 مامحلا لوخد :نلتق امبرو ندبلا نمدهي ةثالث :©:2 قداصلا مامإلا لق

 .”زئاجعلا حاكنو .ءالتمإلا ىلع نايشغلاو .ةنطبلا ىلع
 رصم ىنكس 04
 اوبلطا :ٌْي هللا لوسر لاق :لاقف رصم ظنه هللا دبع يبأل لجر ركذ

 فوتحلا رصم :ةتلا هللا دبع وبأ لاق مث ثكملا اهب اوليطت الو هقزرلا اهب

 اهراخفو رصم نيط باهذإل نوكي دقو .”رامعالا ةريصق اه ضيقت
 .اهينكاس رمع رصق نيبو :ةريغلاب

 هوسلا ةئيم عفدت رومأ
 ءوس ةتيم وأ ةمقن دعت يتلا ىتح ةتيم لكب تومي نمؤملا نأ حيحصلا

 قرحلاب ترمي رهف ةئيعم طورشب الإ ءيش كلذ نم ىنثتسي الو ؛سانلا دنع

 ًاروما كانه نكل «كلذ ريغو عبسلا هلكايو .رثب يف يدرتلاو ءابرلاو قرغلاو
 عفدي هنإف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ لثم كلذو .تانيملا هذه ضعب هنع عفدت
 ,ةيآ ةلام اهموي أرق نم وه هناحبس هللا ركاذ نإ :ليقو :ةقعاصلاب توما هنع

 ىنعم نايب دعب اه ضرعن ءوسلا ةتيم عاونأ ةماع هنع عفدت رومأ كانهو
 .ءوسلا ةتيم

 ةيعيبطلاو ؛ةيعيبط ريغ ةتيم لك فرعلا دنع ينعي وهف هوسلا ةتيم امأو
 مل اذإ رثكأ وأ رهش ةليوط ةنمل ضرمب ءالتبالا دعب شارفلا ىلع توملا يه

 كلذ ادع ام لكو .نسلا ولعل توم ا وأ ةمقت دعي الو ًانئاش ضرملا نكي
 .ةخوخيش الو ضرم نودب ترلتك :ةأجفلا توم اهنمو ءوسلا ةتوم ىمسي

 .لئاسولا 187 :5جو 50 :هيففلا 352

 .5حاطام :هيفاكلا -'



 ايي تا ....بس. رصغلا لوط لماوع

 ثداحب توملا وأ .نيعوبسأ وأ ًاعوبسأ زواجتت ال ةليلق ةلمل ضرملا وأ

 أجافي ناسنإلا اهب عمس اذإ يتلا توملا عاونا لكو ؛لتقلاب وأ مادطصا

 .اهلم بجعير

 تامف هراد قرتحا وأ تامو ءاملا يف قرغ نالف هل لاقي نأ لثصم كلو

 تومللاو ؛ًاريص رأ ةليغ لتقلا وأ ةيبلقلا ةتكسلاب توملا وأ ءاذكهو

 ندبلا هوشي ام اذكو ءيردجلاو ةلكآلاو صربلاو ماذجلاك ةئيشملا ضارمالاب

 نيعست اهنأ ةيتآلا رابخالا ضعب نم دافتسيو عيطقتلاو قرغلاو قرصالك
 .لقثلا فالتخا ىلع نيعبس وأ ًاعون

 2٠م1 ةمئالاو ُةِلْفيَي هللا لوسر هنم ذوعتي ناك هلاثمأو كلذ لكف

 .ةحللصلا لمعألاو ءاعدلا عاونأ نم ءوسلا ةتيم عفدي ام سانلا نوملعيو

 رقفلاك ؛توملا نيح اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا يه ءوسلا ةتيم نإ :ليسقو

 نارفك ىلإ هب يضفت يتلا لالعألاو قلغملا ملالاو عجرملا بصولاو مقدملا
 .هيلعو هل امع هلغشت يتلا لاوحألاو ركذلا نايسنو ةمعنلا

 لصا عفدت اهرثكأ نآل راصتخاب ءوسلا ةتيم عفدي ام ىلإ ريشن نحو
 .هيلإ ةراشإلا ثرم دقو توملا

 محرلا ةلص_١

 ."'ءوسلا ةتيم يقتر باسحلا نوهت محرلا ةلص هيلي هلا لوسر لاق

 ةقدصلا _'

 .94 :؟يسوطعلا يئامأ -



 رمعلا لوطو ةحصلا -...-.....-..........

 لوسر نأ مدقت دقو .”'ءوسلا ةتيم عفدت ةقدصلا :ِاَي هللا لوسر لاق

 ةتيم عفدت ةقدصلا نإ :لاقو ةيحلا ةغدل ىلع ءوسلا ةتيم قبط كي هللا

 .,"ناسنإلا عر

 فورعملا عئانص _'

 ,”ءوسلا ةتيم عفدت اهنإف فورعملا عئانصو :لوقي نتا نينمؤملاريمأ ناك

 عراصم يقتو ءوسلا ةنيم عفدت اهنإف فورسعملاو ريخلا عئانصو :يورو
 ,"لوحلا

 ىبلا 4

 رمعلا يف ناديزيو رقفل ةقدصلاو ربلا :ةنكا رقابلا مامإلا لاق

 .”ءرس ةتيم نيعبس :لقن يفو ءوسلا ةتيم نيعست ناعفديو
 قيقع متاخ _6
 يلعو هللا ين دمحت) هيف شقنف اماخ غاص نم :انكا داجسلا مامإلا لاق

 ."ةرطغلا ىلع الإ تمي ملو ءوسلا ةتيم هللا ءاقو (هللا يلو

 ةزمهلا ةروس _"1

 هللا دعبأ هضئارف يف ةزمه لكل ليو أرق نم :ةنكا قداصلا مامإلا لاق

 ,"ءوسلا ةتيم هنع عفديو قزرلا هيلع بلجو رقفلا هنع

 .1جه :(يقاكلا -'

 ع٠ :؛يفاكلا -'

 كا7جا6 :اميقفلا -؟

 540ج 184 :!نساحلا -“

 .07حالما :لاصخلا حا دايفاكلا -*

 194 :لامعالا باوث -*



 و 1 ....... رمعلا لوط لماوع

 لمزملا ةروس _/
 ليللا هل ناك ليللا رخآ وأ ةرخآلا ءاشعلا يف لمزملا ةروس أرق نم :درو

 ."”ةبيط ةتيم هتامأو ةبيط ةليح هللا هايحأو نيدهاش راهنلاو

 حيبست 3
 هردع ىلع هرصنيو هرمع يف هللا ئسني نأ هرس نم :لاكَي هللا لوسر لاق

 مو

 ””شرعلا ةنزو ءاضرلا غلبمو ملحلا ىهتنمو نازيملا ءىلم
 . مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست _9

 .ءاروشاع موي ةالص ٠١_

 ١ل ءاعد ١

 ...هللابو هللا مسي حبصأ اذإ لوقي هيكل قداصلا ناك

 وأ اقرغ ينتيمت نأ كهجوب ذوعأو ةنيصحلا كعردب ذوعا ينإ مهللا

 وأ عبسلا ليكأ وأ رثب يف ايدرت وأ ًامضه وأ ًاريص وأ ادوق وأ ًاقرس وأ قرح

 كتعاط يف يشارف ىلع ينتمأ نكلو .ءوسلا ةتيم نم ءيشب وأ ةأجفلا توم

 فصلا ين وأ ىطخم ريغ قحلل ًابيصم هلآو هيلع كتاولص كلوسر ةعاطو

 ,"”صوصرم ناينب مهنأك كباتك يف هلهأ تعن يذلا

 7 ءاعد قل

 9779 :لامعألا باول -“

 05: :لامعألا باوث -'

 111 :ىبتجنا ةيعدأ نم ىنتجما -"

 106 ةقالخألا مراكم -'



 رمعلا لوطر ةحصلا

 وأ قرش وأ قرح نم مويلا اذه يفو ةعاسلا هذه يف تلزنأ ام مهنلا

 وأ ةحيص وأ خسم وأ فجر وأ فذق وأ فسمخ وأ مدر وأ مده وأ قرغ
 عبسلا لكأ وأ صرب وأ ماذج وأ نونج وأ درب وأ ةقعاص وأ ةنتف وأ ةلزلز

 ,"ءوس ةئيم وأ

 زاجلإو باتكلا اذه ةباتك يف يندعاس نم لكل ركشلاب مدقتأ ًاريخأو
 نسم ديسلا نيملسملاو مالسإلا ةجح ركذلاب صخخأو عضاوتملا لمعلا اذه

 مويل هل اهرخذي نأ هناحبس هللا نم وجرأو هتسعباتمو هتاظحالمب ياخلا

 .قيفوتلا يلو هنإ نيدلا موي ةقافلا
 ما) ةميركلا ةلئاعلا اهتلذب يتلا دوهجلا ىسانتا نأ فاصنإلا نم سيسلو

 بلطأو اهديضنتو اهجارخإ ًاصوصخ اهتزجنأ يتلا لامعالا عيسج يف (ميرم
 .بيجي عيمس هنإ نيرادلا يف ةداعسلا ىلاعتو هناحبس هللا نم اهل

 نيلاعلا بر هلل دمحلا نأ ائاوعد رخآو

 ةسدقملا دهشم ق . ه 147 ىلوالا ىدامج

 نايزيربت سابع

 .174 :؟لامعألا لابقإ -'
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 مونلا دنع ءاعدلاو ةءارقلا



 90 تسرهفلا

 عامجلا يف ةمالسلا
 . عامجلا يف طارفإلا
 عامجلا دنع يرعتلا
 لجرلا مامأ ةأرملا يرعت

 مامحلا لوخد دنع لمعلا
 .... ندبلا كيلدت
 ملا ىلع درابلا ءاملا بص



 رمعلا لوطو ةحصلا .....

 اذز



 ىنكسلاو نكاسملا يف ةمالسلا

 ةمالسلاو رفسلا



 رمعلا لوطو ةحصلا ......-..-..... اا نالاك

 اني ةمالسلاو ءاكبلاو كحضلا

 اه

 ةدوجلاو لا
 لكالا ين عامتجالا

 ةدئاملا ىلع سولجلا ةيفيك
 ةدلاملا ىلع 2 لوط

 ماعطلا دعب ٍديلاو مهلا لسغ



 .... محللا دئاوف

 محلا لكأ يف تاريذحتو اياصو

 .... ماعنألا ةميهب موحل

 وكأملا رويطلا موحل
 محللا نم ةلومعملا ةمعطالا
 .. نيللاب محللا
 . محللاب ديرثلا
 سوؤرلا



 3 .. ضيبلب محللا

 رمعلا لوطو ةحصلا ............



 (ءاثقلا) رايخلا
 . (تفللا) مغلشلا



 رمعلا لوطو ةحصلا ...٠

 نيو



 ةنسلا ررهش يف برشلاو لكالا

 .... ةمالسلاو موصلا

 يناوالا

 ةضفلاو بهذلا ةينآ

 ..رفصلاو ديدحلا ةينآ

 رمعلا لوط لماوع

 نمؤملاب ةصاخلا ةوقلا طاقن
 .... رمعلا لوط تاكالم
 لئاسم اهيف ةمئاخ

 ةيخسملاو ةيسنملا حبرلا
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 تامالع ضعب
 0 يتلا لمعألا

 رمعلا لوطل ءاعدلاو ركذلا

 ةليطملا ةنسحلا قالخا
 3 0 لوطو ةفدصلا
 ةقدصلا صصق ضعب
 رمعلا لوطو ماحرألا لص
 هني ينلا ماحرأ ةلص

 رمعلا لوطو ةالصلا

 رمعلا لوطو ةةغينقلا نيسح ا ةرايز
 ...... رمعلا لوطو ةيذغتلا

 .نيلاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخخآو
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